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Předmluva 
 

Geografické myšlení jako společenská výzva se stalo mottem Výroční konference České 
geografické společnosti, kterou ve dnech 5. – 7. září hostily České Budějovice. Po dvou letech od 
předchozího (XXIII.) sjezdu ČGS konaného v Praze se tak opět otevřela jedinečná možnost společného 
setkání českých (a tradičně i mnoha slovenských) geografů napříč dílčími disciplínami oboru. Diskusní 
a přednáškový program se konal v reprezentativních prostorách kampusu Jihočeské univerzity a 
zaznělo na něm více než 110 přihlášených příspěvků v 25 sekcích. Součástí konference bylo i jednání 
Hlavního výboru ČGS a Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci. Organizační výbor z řad členů 
katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vedený doc. Stanislavem Kraftem připravil 
pro účastníky i několik příležitostí pro neformální přátelská setkání v podobě návštěvy Minipivovaru 
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, společenského večera s rautem a ve formě exkurzí po 
hostitelském městě a jeho blízkém okolí. 

Sborník, který se tímto čtenáři dostává do rukou, obsahuje část příspěvků, které byly během 
konference prezentovány svými autory. Nalezneme mezi nimi jak ucelené a originální odborné stati, 
tak například zprávy informující o výsledcích aktuálně probíhajících nebo již dokončených výzkumů. 
Vedle článků renomovaných odborníků z řad českých a slovenských geografů, respektive badatelů 
příbuzných oborů, sem byly zařazeny zajímavé výstupy mladších kolegů, magisterských a 
postgraduálních studentů. Tematické oddíly, do nichž jsou jednotlivé příspěvky pro lepší přehlednost 
rozděleny, svědčí o pestrém spektru jejich zaměření. Výrazný podíl mezi nimi zastávají studie sociálně 
geografického charakteru a práce s akcentem regionálního rozvoje. Silné zastoupení mají rovněž 
didakticky orientované příspěvky, které celý sborník uzavírají a svědčí o nezpochybnitelném významu 
geografického vzdělávání a tím i samotné geografie v současné společnosti. 

Věříme, že příspěvky zahrnuté ve sborníku budou nejen zajímavou vzpomínkou na Výroční 
konferenci ČGS a příjemnou akademickou atmosféru pozdního léta 2016, ale zejména hodnotnou 
inspirací a podnětem dalšího poznání na poli geografie.    
 
 
 

Aleš Nováček (editor)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

13 

 

GEOGRAFICKÉ MYŠLENÍ 

  

JIŘÍ DANEŠ - ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ 

 

Jiří Martínek  

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76,  

190 00 Praha 9 

martinek@hiu.cas.cz 

 

Abstrakt.  

Ačkoli je Jiří Daneš (1880–1928) obecně uznáván jako jeden z nejpřednějších představitelů 

české geografické vědy, jeho život a dílo se, s výjimkou souboru článků vydaných vzápětí po 

jeho tragické smrti, dosud nedočkalo podrobnějšího zhodnocení. Příspěvek proto shrne 

autorův výzkum z posledních přibližně 10 let, kdy se věnoval nejen Danešovi jako 

geografovi, ale také Danešovi jako osobě veřejně činné, zasahující i do politiky či diplomacie. 

V neposlední řadě jsou shrnuty i výsledky biografického a genealogického výzkumu o Jiřím 

Danešovi a jeho rodině. 

Klíčová slova: dějiny geografie – Jiří Daneš (1880–1928) 

 

1. Úvod 

Osobnost Jiřího Daneše (1880–1928) je sice v české geografii obecně známá, její bližší 

výzkum dosud vlastně nebyl proveden. V rámci paměti vědecké obce žije jako jeden ze 

zakladatelů české geomorfologie a dalších oborů, a vzhledem k tomu, že zemřel tragickou 

smrtí v poměrně mladém věku a „nestačil se znemožnit“, žije jeho památka v podobě takřka 

svatého otce – zakladatele. 

Při bližším zkoumání ale záhy vychází najevo, že „danešovská“ literatura je vlastně velmi 

chudá. Vzápětí po jeho smrti vyšlo samostatné dvoučíslo Sborníku československé společnosti 

zeměpisné,1 které, při veškeré úctě k jeho autorům, trpí tradičním problémem nekrologů a 

dalších záhy vydaných textů – totiž absencí odstupu od dané události, a tedy i nedostatkem 

kritičnosti, neboť zemřelý se těsně po smrti už ze společenských důvodů líčí spíše v těch 

slušných barvách. (To není výčitka vůči autorům Sborníku, ale holé konstatování faktu, který 

vychází i z psychologických souvislostí.) To nijak neubírá na hodnotě zmíněných textů, jež 

jsou jedinečným svědectvím; krom vzpomínek je ostatně součástí čísla i důkladná Danešova 

bibliografie. 

Další texty, věnované osobě Jiřího Daneše,2 nicméně vesměs vycházely právě z tohoto 

danešovského dvoučísla. To se týká především jednotlivých životopisných článků k různým 

výročím, ale i rozsáhlejších textů, jako třeba „cestovatelské“ encyklopedie Josefa Kunského a 

přiznám se, že i některých starších textů mých.  

 

                                                           
1 Sborník ČSZ 34, 1928, č. 5-6; též jako samostatný otisk. 
2 Souhrnně sepsáno in: Martínek (2008), s. 74-75. 
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(Najdou se nicméně i výjimky, jako je zajímavé zhodnocení Danešovy vojenské kariéry 

v článku P. Kodery pro Historii a vojenství.) Jinak ale dále zůstává vynikajícím vědcem, 

milým kolegou, snaživým a svědomitým reprezentantem své země apod. Vzhledem k tomu, 

že jsem se v poslední době Danešovou osobností důkladně zabýval v souvislosti se svou 

doktorskou prací na Univerzitě Hradec Králové a následnou připravovanou monografií, si 

dovolím na několika příkladech obraz osobnosti Jiřího Daneše doplnit a opravit. Využil jsem 

k tomu nejen důkladnou excerpci Danešova osobního fondu, uloženého v Archivu AV ČR, 

ale i mnoha dalších, dosud minimálně či vůbec nepoužitých pramenů. Cílem textu není 

dehonestovat badatele, ale ukázat, že veškeré konstrukce, založené na neúplném pramenném 

materiálu, se mohou rychle zhroutit pod jinými fakty, a také předvést, jak nutná je znalost 

osobnosti a dějinného kontextu předtím, než začnu zkoumat jeho dílo a myšlení, jak je nyní 

trendem při výzkumu historie geografie (Matlovič, Matlovičová 2015). Jak řekl anglický 

badatel E. H. Carr: „než začnu zkoumat historii, zkoumám historika…“; toto pravidlo 

jednoznačně platí i pro výzkum v dalších oborech včetně dějin geografie. 
 

Obrázek 1: Jiří Viktor Daneš, cca 1927. 

 

 
 

Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha 1927. 

1.1 Daneš a jeho rodina 

Základní sociální sítí, která formuje osobnost, je v naprosté většině rodina, případně širší 

příbuzenstvo; proto by jedním z rozhodujících bodů biografického výzkumu měl být 

genealogický výzkum, který může často přinést nečekané souvislosti. Rodina Jiřího Daneše 

byla nesmírně početná – měl celkem 11 sourozenců (byl z nich nejmladší) a až na jednoho 

bratra, který zemřel v dětském věku, je všechny zažil osobně, jakkoli v 19. století byla 

úmrtnost v nižších věkových skupinách významně vyšší, než dnes. Přitom – opět s ohledem 

na dosavadní literaturu, tedy především onen nekrologový svazek Sborníku ČSZ – je 

zmiňován především jeho děd, obrozenecký radikál a revolucionář Petr Fastr (1801–1868), 

jakkoli právě jeho Jiří Daneš zažít nemohl a věděl o něm jen z vyprávění, jakkoli lze 

předpokládat, že matka i strýc (který jej po otcově smrti zčásti vychovával) jistě drželi 

fastrovskou paměť v úctě.  
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Pokud se nicméně podíváme na rodokmen, přiložený k této práci, těch příbuzných, kteří 

mohli ovlivňovat, bylo daleko víc, a mezi nimi řada významných osobností: mj. Otakar 

Frankenberger (profesor ORL), vysoký činitel českého bankovnictví Maxmilián Záveský, 

diplomat Pavel Wellner, v širším příbuzenství pak i třeba Kamil Krofta nebo dokonce Bedřich 

Smetana. 

Obrázek 2: Rodokmen Jiřího Daneše. 

 

 
 

 
Zdroj: vlastní práce autora. 
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Přesným příkladem vlivu příbuzenstva je pak Danešův příchod na bratislavskou univerzitu 

v roce 1923. Jakkoli již na sklonku desátých let, tj. před australskou anabází, se Jiří Daneš 

Slovensku věnoval, byl jeho druhý paralelní vysokoškolský úvazek v letech 1923-25 jistě 

velkou zátěží i pro člověka, který je cele oddán vědeckému bádání (děti Daneš neměl a 

manželka s ním podnikla i většinu cest z doby po sňatku v roce 1914).  

Uznejme ale, že se těžko odolává nabídce, když rektorem v období rozhodování je tchán 

(literární vědec Josef Hanuš) a v pedagogickém sboru sedí další dva příbuzní, synovec 

Zdeněk Frankenberger – mimochodem zřejmě Danešovým přičiněním zasahující i do 

geografie – a manžel neteře, lékař Josef Brdlík. Vzhledem k tomu, jak se u Danešů „držela“ 

rodina (a Jiří Daneš její různé souvislosti prý dokonale znal, viz Strettiová 1947), šlo o 

nabídku, kterou prostě odmítnout nešlo… 

1.2 Vztahy v geografické obci 

Pokud se opět vrátíme do sekundární literatury, dočteme se, jak byl Daneš oblíbeným 

učitelem a kolegou, takřka vzorem lidského chování. Jedině snad Karel Domin naznačil, že 

jeho přítel Daneš trpěl dlouhá léta neurosou, snad z pracovního přepětí. Pokud ale máme 

k dispozici další dokumenty (k nimž se za chvíli dostanu), vychází opět Danešův portrét jako 

člověka jinak. 

Pro poznání vztahů člověka k druhým je jedinečným dokladem jeho korespondence, najmě 

pak ta soukromá. V případě Jiřího Daneše máme její zlomky k dispozici mimo jiné 

v dochovaných souborech dopisů, které posílal z cest své matce (konkrétně šlo o cesty po 

Bosně v roce 1901 a po USA v roce 1904) a jež jsou dnes uloženy v jeho osobním fondu 

v Archivu AV ČR. Především série 17 dopisů z americké cesty je jedinečným „ego-

dokumentem“, v němž Jiří Daneš leccos prozradil nejen ze života americké společnosti, ale 

také z vědecké obce české, přičemž se zde nemusel nijak stylizovat. 

Díky tomu máme k dispozici i několik Danešových náhledů na jeho kolegy – příznačně jde 

vesměs o ty z nich, kteří nevystupují mezi autory vzpomínek z roku 1928. Zjišťujeme, že za 

svého rivala považoval o málo staršího meteorologa Stanislava Hanzlíka (Dobrý hoch, trochu 

naivní, domýšlivý na své amerikánství…), a také že neměl úplně dobré vztahy s prvním 

předsedou ČSZ, geologem Janem Nepomukem Woldřichem (Woldřich se svou koterií pracuje 

jaksi proti mně…); zde se zřejmě obával, že by ho snad mohl přerůst Woldřichův syn, který 

pak skutečně nastoupil akademickou kariéru, ale na brněnské technice.  

Velmi kritický pak Jiří Daneš byl vůči osobnostem tehdy známých cestovatelů, které 

bychom dnes zařadili do kategorie „úspěšných turistů“: v jednom z dopisů přímo napsal, že 

„Bojujeme proti lidem jako Kořenský, Guth aj. našim „slavným cestovatelům““. Kdo si přečte 

některý z Kořenského cestopisů, kdy pan řídící ze Smíchova cestoval doslova od hotelu 

k hotelu a od krajana ke krajanovi, pochopí rozhořčení mladého vědce – Danešovi bylo tehdy 

čtyřiadvacet. Velmi příkře pak vychází hodnocení jiného badatele, který si přes jisté výhrady 

nicméně drží své jméno do současnosti: …s humbukářem nejhoršího zrna Absolonem, tahati 

českou veřejnost za nos, přitom ale zbaviti se nároku na vědeckou kvalifikaci? Zde možná 

Daneš trochu moravskému archeologovi křivdil, našli by se humbukáři ještě větší; zde ale 

zřejmě můžeme hledat kořeny toho, proč Karel Absolon v Praze vlastně nikdy nezískal 

řádnou plnou profesuru geografie, ač o ní bylo jednáno. 

1.3 Diplomatické faux-pas 

Stejně, jako životopis Jiřího Daneše, zůstala dosud jen málo prozkoumaná jeho 

diplomatická kariéra. Většina autorů se prostě smířila s tím, že „Daneš se dal plně do služeb 

nové republiky“ a v rámci svého angažmá jako generální konzul v Sydney vzorně plnil své 

povinnosti.  
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Realita – zejména po prozkoumání archivních pramenů, zde především osobního spisu 

Jiřího Daneše v Archivu Ministerstva zahraničních věcí a materiálů vzniklých činností 

konzulátu v Sydney v příslušné době – opět byla poněkud jiná. Jeho nástup do diplomacie byl 

zřejmě spíše dílem náhody: sám píše (v předmluvě k Třem letům při Tichém oceáně), že 

dostal nabídku od někoho z ministerstva zahraničí; hypoteticky se nabízí například jeho 

kolega z univerzity, vzdálený příbuzný a pozdější ministr Kamil Krofta, kontakty měl ale také 

přímo na Edvarda Beneše (ať již přes společného přítele Hodžu, tehdy se politicky 

angažujícího botanika Karla Domina, nebo přes tchána Josefa Hanuše, jeden čas Benešova 

kolegu z obchodní akademie). Původně předpokládal, že půjde o působení v jihoslovanských 

zemích; Austrálie byla až „druhou volbou“ a Daneš svou činnost bral spíše jako povinnost, 

než že by diplomacie byla jeho snem. Jak psal právě Kroftovi,3 těšil se, až mu diplomatické 

působení skončí a bude se moci vrátit k vědě. 

Ještě větším problémem se staly finanční otázky Danešova působení. V Austrálii totiž 

nechal z peněz konzulátu vyplácet poměrně vysoké částky jistému panu Dietschovi, který o 

sobě nepravdivě tvrdil, že je československým státním občanem; když se na nesrovnalost 

přišlo, byl Daneš požádán, aby peníze vrátil zpět, ale protože byl tou dobou (podzim 1927) 

mimo republiku, byla žádost odložena… a po geografově tragické smrti bylo nakonec 

rozhodnuto příslušnou pohledávku, jako nedobytnou, odepsat. Stejně tak se zjistilo, že Daneš 

ve své konzulské éře současně stále pobíral plat vysokoškolského profesora, ačkoli reálně byl 

na druhém konci zeměkoule. Zde nakonec úřady ukončily jednání s tím, že peníze jistě 

pobíral „bona fide“ a určitě již došlo k promlčení. 

Vedle toho ovšem spisy v Archivu ministerstva zahraničí obsahují i celou řadu dalších 

materiálů, včetně Danešových zpráv o situaci v Austrálii počátku 20. let, které jsou velmi 

zajímavým pramenem nejen pro studium česko-australských vztahů, ale i dějin Austrálie jako 

takových. 

1.4 Hrob 

A konečně poslední otázka – kde je vlastně Danešův hrob? Dobová literatura mluví o 

provedené tryzně, o urně, přivezené z USA, ale jak je to s místem jejího uložení? 

Dohledání Danešova hrobu představovalo skutečně delší výzkum (a hodiny obchozené po 

hřbitovech v Praze i okolí), než se autor tohoto pojednání dostal ke kýženému výsledku. Hrob 

Jiřího Daneše se nachází v Praze-Strašnicích, v sousedství krematoria, kam byla – dle 

informace z hřbitovní správy, jejíž pracovnicím mnohokrát děkuji za spolupráci – urna 

uložena v roce 1937. Později do hrobu, označeného číslem 11-4938, byla uložena urna jeho 

manželky Boženy († 1977!), a pak ještě dalších osob – podle nápisu to byli Jiřina 

Scheringerová, Artur Scheringer a ing. Olga Hnízdová. Jejich vztah k rodině Danešů mi zatím 

zůstává neznámý. Mimochodem na hrobě je špatné datum Danešova úmrtí – 10. dubna 

1928… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond Daneš Jiří Viktor, karton č. 2 (osobní korespondence), dopis 

   z července 1922. 
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Obrázek 3: Hrob Jiřího Daneše. 

 

Foto: Jiří Martínek 2013. 

2. Závěr 

Osobnost Jiřího Daneše patří jistě k nejvýznamnějším, které prošly dějinami naší 

geografie. Ve své době vynikl jako geograf (jeden ze zakladatelů české geomorfologie) i 

cestovatel, jeho cestopisy patřily k velmi čteným, svůj kus práce odvedl i při zakládání naší 

diplomatické služby a v navazování česko-australských a česko-novozélandských styků. 

Přesto se mu důkladného monografického zpracování dostává až v současné době v rámci 

práce autora tohoto příspěvku. 

Text nemá za úkol podat Danešův životopis či zhodnotit jeho život a dílo. Je spíše 

diskusním příspěvkem, ukazujícím, že bez důkladného studia života osobnosti není možné 

zhodnotit vědce, například jen na základě studia jeho díla, a že každý zjištěný detail může 

zcela rozbít jen „pravděpodobnou“ konstrukci.  

Pokud příspěvek začal citátem z E. H. Carra, může citátem také skončit – tentokrát z pera 

J. W. Goetha: Šedá všechna teorie, věčně zelený strom života… 
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Abstrakt.  

Oblast Antarktického poloostrova (AP) patřila k jedněm z nejrychleji se oteplujících míst na 

jižní polokouli, avšak nyní má trend teploty vzduchu v oblasti AP klesající tendenci. 

V blízkosti východního pobřeží AP se na ostrově Jamese Rosse nachází česká vědecká stanice 

J. G. Mendela. Na ostrově probíhají od r. 2004 meteorologická měření, která kromě 

samotného výzkumu klimatu ostrova poskytují důležité informace také pro další geovědní 

obory, např. glaciologii, hydrologii, periglaciální geomorfologii. V tomto příspěvku byla 

porovnávána průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse vůči pěti stanicím v oblasti 

AP (Bellingshausen, Esperanza, Faraday/Vernadsky, Marambio a Rothera). Na ostrově J. 

Rosse byly analyzovány dvě nejdelší teplotní řady ze stanice J. G. Mendela  

(10 m n. m.) a vrcholu Bibby Point (375 m n. m.). V období 2005–2015 byl na těchto 

stanicích zjištěn rovněž klesající trend, přičemž pokles byl nejintenzivnější ze všech 

porovnávaných stanic v oblasti AP. Variabilita průměrných ročních teplot vzduchu na ostrově 

J. Rosse odpovídala průběhu teplot na stanicích v severovýchodní části AP (Marambio, 

Esperanza) a naopak se výrazně lišila od stanic na západním pobřeží AP (Faraday/Vernadsky, 

Rothera). Průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse byla vždy nejnižší ze všech 

stanic s výjimkou stanice Marambio, ležící na ostrově Seymour v západní části Weddellova 

moře. 

Klíčová slova: Antarktický poloostrov, ostrov Jamese Rosse, teplota vzduchu, trend teploty 

vzduchu 

 

 
1. Úvod 

Oblast Antarktického poloostrova (AP) patřila v druhé polovině 20. století k jedněm 

z nejrychleji se oteplujících míst na jižní polokouli, což dokazuje nárůst průměrné roční 

teploty vzduchu na stanici Faraday/Vernadsky o 2,8°C za 50 let (Turner a kol., 2005).  

Od počátku 21. století má však trend teploty vzduchu v této oblasti klesající tendenci, přičemž 

Turner a kol. (2016) identifikovali jako počátek ochlazování období 1998–1999. V téže studii 

bylo také zjištěno, že tyto změny odpovídají přirozené klimatické variabilitě v oblasti AP  

a jsou výsledkem změn atmosférické cirkulace a nárůst plochy mořského ledu ve Weddellově 

moři. 
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V blízkosti východního pobřeží AP se nachází ostrov Jamese Rosse (JRI), kde byla 

v období 2005–2007 postavena česká vědecká stanice J. G. Mendela (63°48‘02“ j. š., 

57°52‘57“ v. d.). Na ostrově probíhají od r. 2004 meteorologická měření, která poskytují 

důležité informace pro další geovědní obory, jako např. glaciologii, hydrologii či periglaciální 

geomorfologii.  

Primárně se však klimatologické a meteorologické výzkumy zaměřují na tři oblasti: 1) 

výzkum topoklimatických podmínek poloostrova Ulu, který se nachází v severní části JRI a 

patří k největším deglaciovaným územím v Antarktidě, 2) výzkum slunečního záření v oblasti 

AP, a 3) hodnocení vlivu simulovaného oteplení mikroklimatu na antarktickou vegetaci 

(Láska a kol., 2010). 

Tento příspěvek se zaměřuje na hodnocení změn teploty vzduchu na JRI v porovnání s pěti 

dalšími stanicemi v oblasti AP za účelem posouzení teplotních rozdílů mezi stanicemi 

podobnosti těchto míst z hlediska teploty vzduchu, resp. popisu klimatických podmínek JRI 

využitelných dalšími geovědními obory.  

2. Metodika 

V této práci bylo využito celkem sedm datových souborů průměrné měsíční teploty 

vzduchu za období 2005–2015, a to z pěti stanic mimo JRI: Rothera, Faraday/Vernadsky, 

Bellingshausen, Esperanza a Marambio (Obr. 1a) a ze dvou lokalit na JRI: stanice J. G. 

Mendela a vrcholové stanice Bibby Hill (Obr. 1b, Tab. 1). Všechny uvedené stanice jsou 

lokalizovány blízko hladiny moře s výjimkou stanice Marambio, která má nadmořskou výšku 

198 m n. m., a lokality Bibby Hill, která byla použita pro podrobnější interpretaci dat ze 

stanice Marambio.  

Obrázek 1: a) Oblast Antarktického poloostrova s vybranými meteorologickými stanicemi (červeně),  

b) severní část ostrova Jamese Rosse s poloostrovem Ulu a lokalitami J. G. Mendel a Bibby Hill. 

 
Zdroj: a) Antarctic Digital Database (http://www.add.scar.org/home/add7), b) Česká geologická služba. 

 

Tabulka 1: Základní charakteristika stanice J.G. Mendela a Bibby Hill doplněná o teplotní údaje v období 2005–

2015. 

lokalita charakteristika okolí  poloha [° ' "]  
nadm. výška 

[m n. m.]  

teplota vzduchu [°C]  

min  průměr  max  σ  

J.G.Mendel  regolit, mořská terasa  -63 48 02  -57 52 57  10 -36,4 -7,0 11,6 8,8 

Bibby Hill  
regolit, vrcholová 

plošina  -63 48 25  -57 56 55  375 -35,7 -8,0 17,0 8,5 
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     Datové soubory mimo JRI pochází z databáze projektu READER (Turner a kol., 2004). 

Časové řady průměrných teplot vzduchu vznikly na základě údajů naměřených v hlavních 

synoptických termínech a v této práci byly analyzovány jednak jako roční průměry,  

jednak jako sezónní průměrné hodnoty, kde letní měsíce reprezentuje prosinec, leden  

a únor, podzimní měsíce březen, duben a květen, atd. 

3. Výsledky 

Teplotní poměry na JRI v období 2005–2015 stručně ilustrují výsledky uvedené v Tab. 1, 

podle nichž byla průměrná teplota vzduchu na stanici J. G. Mendela -7°C a na stanici Bibby 

Hill ještě o 1°C nižší. Nejnižší naměřená teplota vzduchu v tomto období byla zaznamenána 

5. 8. 2009 na stanici J. G. Mendela (-36,4°C), nejvyšší na vrcholové stanici Bibby Hill (17°C, 

24. 2. 2013). V období 2005–2015 docházelo na všech stanicích v oblasti AP k poklesu 

průměrné roční teploty vzduchu, přičemž pokles se pohyboval v rozmezí 0,3–1,5°C za deset 

let (Obr. 2a). Pokles byl největší na stanicích na JRI, přičemž na vrcholu Bibby Hill dokonce 

dosáhl hodnoty 1,44°C/10 let. Změna teploty vzduchu byla na obou stanicích větší než na 

stanici Marambio, ležící na sousedním ostrově Seymour. Nejmenší pokles teploty vzduchu 

byl zaznamenán na stanici Esperanza, a to přestože leží pouze 60 km severovýchodně od JRI. 

Obrázek 2: a) Průměrná roční teplota vzduchu a lineární trend v období 2005–2015  

na vybraných 7 stanicích v oblasti Antarktického poloostrova, b) Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu mezi 

stanicí J. G. Mendela a dalšími stanicemi v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015.  

 

Pokles teploty vzduchu v oblasti AP byl na všech stanicích s výjimkou stanice 

Bellingshausen největší na jaře (Obr. 3) a pohyboval se mezi 1,8 a 4°C/10 roků (maximální 

hodnota odpovídá vrcholu Bibby Hill). Na jaře a v létě docházelo na všech hodnocených 

stanicích k poklesu teplot, přičemž na žádné stanici nebyl zjištěn klesající trend ve všech 

ročních obdobích.  

Pokles teploty vzduchu na JRI na jaře přesahoval 3°C/10 roků, naopak na podzim byl 

teplotní trend 1°C/10 roků, přičemž průměrný vzestup teploty na podzim byl obdobný jako na 

stanicích Marambio a Esperanza. 
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Obrázek 3: Průměrná sezónní teplota vzduchu a lineární trend v období 2005–2015 na vybraných  

7 stanicích v oblasti Antarktického poloostrova. 

 

    Porovnání průběhu teploty vzduchu vůči JRI bylo prováděno pomocí rozdílů teplot na 

stanici J. G. Mendela a ostatních stanicích (Obr. 2b). Průměrná roční teplota vzduchu na 

stanici J. G. Mendela byla v celém období vyšší než na stanici Marambio, ale nižší než na 

ostaních stanicích v oblasti AP. Je také patrné, že průměrná roční teplota vzduchu na vrcholu 

Bibby Hill byla nižší než na stanici J. G. Mendela a velmi podobná teplotám na stanici 

Marambio. Menší variabilita teplotních rozdílů na stanicích Bibby Hill a Marambio (popř. 

Esperanza) také poukazuje na to, že průběh průměrné roční teploty vzduchu byl na těchto 

stanicích obdobný jako na stanici J. G. Mendela. To dokazuje i korelační analýza průměrných 

ročních teplot vzduchu (Obr. 4), jelikož hodnoty na stanici J. G. Mendela nejméně korelují 

s teplotami na stanicích Rothera a Faraday/Vernadsky. Nejtěsnější korelace byla zjištěna se 

stanicemi Bibby Hill a Marambio. 

Z hlediska rozdílů průměrné sezónní teploty vzduchu na stanici J. G. Mendela a na 

ostatních stanicích lze hodnocené stanice rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou 

stanice Marambio a Bibby Hill, které měly nejmenší průměrnou absolutní hodnotu rozdílu 

v zimě (Marambio: 1,0°C, Bibby Hill 0,4°C) a největší na podzim (Marambio), resp. v létě 

(Bibby Hill). Druhá skupina, tvořena zbylými stanicemi, se od stanice J. G. Mendela nejvíce 

lišila v zimě, např. průměrný rozdíl pro stanici Faraday/Vernadsky byl 8,2°C,  

a nejménší v létě. Největší variabilita teplotních rozdílů byla u všech stanic zjištěna v zimě, 

s výjimkou stanice Bellingshausen, u níž byla největší variabilita na podzim. 
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Obrázek 4: Bodový graf průměrných ročních teplot vzduchu mezi stanicí J. G. Mendela (osa x) a vybranými 

stanicemi (osa y) v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015. 

 

Obrázek 5: Rozdíl průměrné sezónní teploty vzduchu mezi stanicí J. G. Mendela a vybranými stanicemi 

 v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015. 
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4. Závěr 

 
Prezentované výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

 Změny teploty vzduchu na JRI v období 2005–2015 odpovídají změnám na 

ostatních stanicích v oblasti AP, ačkoliv byl na JRI zjištěn nejintenzivnější klesající 

teplotní trend. 

 Průběh teplot vzduchu na JRI byl v období 2005–2015 obdobný jako na dalších 

stanicích v severovýchodní části AP (stanice Marambio a Esperanza), ale lišil se od 

stanic na západním pobřeží AP (Rothera a Faraday/Vernadsky). 

 Těsná korelace mezi teplotními řadami na JRI a stanicemi Marambio nebo 

Esperanza poskytuje možnost následného doplnění nebo prodloužení časových řad 

na JRI podle měření na okolních meteorologických stanicích. 

Poděkování 

Výzkum byl finančně podpořen z projektu MŠMT-LM2015078 „Czech Polar Research 

Infrastructure 2“ a projektu GAČR-GC16-14122J „Reakce ledovců na recentní klimatickou 

variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova“. Teplotní data pro Antarktický 

poloostrov (kromě ostrova Jamese Rosse) jsou volně dostupná v databázi SCAR READER 

(https://legacy.bas.ac.uk/met/READER/). Data použitá pro tvorbu map z oblasti 

Antarktického poloostrova pochází z Antarctic Digital Database 

(http://www.add.scar.org/home/add7). V případě ostrova Jamese Rosse jde o mapové 

podklady poskytnuté Českou geologickou službu (James Ross Island - Northern Part. 

Topographic map 1 : 25 000. První vydání, Praha, Česká geologická služba, 2009. ISBN 978-

80-7075-734-5).  
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Abstrakt.  

Příspěvek představuje východiska a návrh postupu tvorby katalogu prostorových 

mikrostruktur měst pro účely územního plánování–zejména pro hodnocení 

ekohydrologického stavu území a pro plánovanou lokalizaci ekohydrologických opatření. 

Tvorba katalogu městských mikrostruktur je první fází řešení projektu TA ČR č. TD03000343 

s názvem „Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny“. Pro potřeby 

diferenciace ekohydrologických podmínek v městské krajině byla v projektu navržena 

dvouúrovňová kategorizace územních jednotek. Tvorba katalogu vychází z rozboru 

tabelárních hodnot ekohydrologických vlastností elementárních ploch a z praktických 

možností realizace ekohydrologických opatření. Městské mikrostruktury představují typy 

územních segmentů, složené z charakteristického uspořádání typů povrchů a budov. Termín 

mikrostruktura městské krajiny zde používáme pro územní jednotku (segment městské 

krajiny) chorické, resp. mikrochorické dimenze, určitých ekohydrologických vlastností. 

Významným kritériem, které je při tvorbě katalogu zohledněno, je dostupnost geodatových 

struktur GIS, na jejichž základě lze povrch území ekohydrologicky klasifikovat. Dostupnost 

geodatových struktur a postup zpracování katalogu je řešena na příkladu měst Plzně a Ústí 

nad Labem. Návrh katalogu městských mikrostruktur pro potřeby ekohydrogického 

managementu města byl předložen k diskusi na konferenci a průběžně prochází korekcí 

v rámci testování dostupných geodat a možností terénního mapování. Revize návrhu též 

probíhá při srovnávání podmínek zpracování pro obě města, neboť se Plzeň a Ústí nad Labem 

liší rozsahem území, urbanistickou strukturou i odlišnými fyzickogeografickými podmínkami. 

Klíčová slova: ekohydrologie, městská krajina, management města, krajinné mikrostruktury, 

hydrologie města, HDV 
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1. Úvod 
 

Zvláště větší města čelí v posledních desetiletích významným problémům vycházejícím 

z obecnějších efektů klimatických změn i z lokálního narušení přirozené bilance vody vlivem 

urbanizace (Howe a Mitchell 2012, Wong 2013). Tyto problémy se projevují jak 

v hydrologickém režimu, tak v extremitě městského klimatu (např. extrémní sucha a vysoké 

teploty v roce 2003 či 2015). Jednou z možností řešení této nepříznivé situace je 

implementace ekohydrologických opatření vázaných na hospodaření s dešťovými vodami 

(HDV). Hospodaření s dešťovými vodami představuje způsob nakládání se srážkovými 

vodami (převážně dešťovými), který klade důraz na zachování přirozené bilance vody v 

území po jeho urbanizaci. Základním přístupem HDV je decentrální způsob zpracování 

srážkových vod, omezující odtok srážkových vod do centrálního systému kanalizace (TNV 75 

9011 7, Vítek et al. 2015). Předpokladem úspěšné realizace těchto opatření je ovšem detailní 

znalost ekohydrologických podmínek a jejich prostorové diferenciace v konkrétních městech.  

Právě tvorba katalogu městských mikrostruktur pro potřeby ekohydrologického 

managementu měst je první fází řešení projektu TA ČR č. TD03000343 s názvem 

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Cílem projektu je vytvořit návrh 

ekohydrologického managementu mikrostruktur městské krajiny jako podporu územního 

plánování měst Plzeň a Ústí nad Labem, s možností aplikace postupů v dalších městech. Na 

základě kategorizace městských mikrostruktur bude v další fázi vytvořena ekohydrologická 

geodatabáze mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu. 

Hlavním výstupem projektu budou specializované mapy s odborným obsahem vygenerované 

pro území obou měst. Mapy budou vizualizovat: 
 

a) skladbu ploch podle evapotranspirace, infiltrace a odtoku srážkových vod, 

 b) zonaci ekohydrologické kvality území měst, 

 c) návrhy lokalizace optimalizačních opatření. 

Pro využití výstupů projektu v praxi bude sloužit manuál ekohydrologického managementu 

mikrostruktur městské krajiny. V tomto příspěvku jsou diskutována východiska tvorby 

katalogu městských mikrostruktur a prezentován návrh kategorizace územních jednotek – 

elementárních ploch a městských mikrostruktur.  

 

2. Východiska tvorby katalogu městských mikrostruktur 

2.1 Terminologie 

Pro potřeby diferenciace ekohydrologických podmínek v městské krajině byla v projektu 

navržena dvouúrovňová kategorizace územních jednotek. Úrovně odpovídají topické a 

chorické dimenzi městské krajiny (Zonneveld 1989, Makhdoum 2008). Kategorizace vychází 

z možností stanovit některé parametry ekohydrologických vlastností pro typy elementárních 

plochy (např. odtok, evapotranspirace, potenciální znečištění vod), tedy pro jednotky na 

topické úrovni odpovídající též možnostem terénního mapování. Na chorické úrovni můžeme 

na základě znalosti topické úrovně přiřadit některé vlastnosti typům městských mikrostruktur 

(např. možnosti ekohydrologického managementu), tedy na úrovni chorické. Při návrhu 

metodiky vycházíme z řady publikovaných zkušeností ekohydrologického managementu měst 

a možností parametrizace území (Woods-Ballard et al. 2015, Vítek et al. 2015, Pauleit a 

Duhme 2000, Novotná et al. 2015, Howe, Mitchell 2012, Wong et al. 2013, Ústav pro 

ekopolitiku, o.p.s. 2009).  
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Terminologicky rozlišujeme tyto jednotky: 

• Elementární plocha – územní jednotka topické úrovně, která má homogenní 

ekohydrologické vlastnosti (např. chodník se zámkovou dlažbou v Lískové ulici, 

trávník ve školním areálu 22. ZŠ apod.). 

• Typ elementární plochy – typ jednotky topické úrovně (chodník se zámkovou 

dlažbou, trávník apod.). 

• Mikrostruktura městské krajiny – územní jednotka chorické úrovně složená 

z kombinace elementárních ploch určité typické skladby a určitého využití území 

(např. Lísková ulice složená z chodníků, asfaltové silnice, travnatých ostrůvků, okrajů 

osázených keři nebo školní areál 22. ZŠ složený z budov, nepropustných ploch 

chodníků, trávníků, keřových pásů a hřiště s umělým povrchem apod.). 

• Typ mikrostruktury městské krajiny –  kategorie typické skladby elementárních 

ploch a typické využití, tedy podobné ekohydrologické vlastnosti a možnosti 

managementu v rámci města (např. ulice s převahou komunitní funkce, školní areály). 

Termín mikrostruktura městské krajiny zde používáme pro územní jednotku (segment 

městské krajiny) chorické, resp. mikrochorické dimenze (Zonneveld 1989, Makhdoum 2008), 

určitých ekohydrologických vlastností. Toto označení je tedy odlišné od chápání 

mikrostruktury krajiny jako její kvalitativní vlastnosti určené prostorovým uspořádáním, 

tvarem plošek, spojitostí či funkčními vlastnostmi koridorů (Lipský 1995). Mikrostrukturu 

krajiny v pojetí Lipského (1995) jako charakteristické funkční uspořádání krajinných 

segmentů můžeme v našem terminologickém pojetí vyjádřit jako funkční uspořádání 

jednotlivých mikrosturktur městské krajiny (např. typických obytných bloků). Zároveň každá 

mikrostruktura městské krajiny v našem pojetí se vyznačuje charakteristickými vnitřními 

prostorovými vazbami, skladbou a uspořádáním elementárních jednotek. 

 

2.2 Východiska tvorby katalogu městských mikrostruktur 

Při tvorbě katalogu městských mikrostruktur je třeba zohlednit několik klíčových aspektů: 

(1) V maximální míře je žádoucí využít již existujících geodat pro zájmová území. Protože 

jsou výstupy tvořeny pro potřeby praxe plánování měst, je možné využívat data dostupná 

městským organizacím. Jedná se o geodata používaná městy licenčně (datové sady vytvářené 

ČUZK, např. katastr nemovitostí) nebo vlastní geodata měst (např. funkční využití území dle 

územního plánu, pasport zeleně ve správě města). Další geodata jsou v projektu pořizována 

externě podle potřeby (např. termální družicové snímky), nicméně snahou je sestavit takovou 

strukturu vstupních geodat, která budou dostupná v obecnějším měřítku a pomocí navrženého 

postupu umožní zpracovat příslušné ekohydrologické analýzy i v dalších městech. V další fázi 

zpracování bude třeba zdroje doplnit vlastním terénním průzkumem, např. verifikovat skladbu 

elementárních ploch na parcelách katastru nemovitostí podle skutečného stavu. K určení 

vlastností elementárních ploch lze využívat i doplňkové prostorové analýzy v prostředí GIS, 

např. určení sklonu střech budov s využitím digitálního modelu povrchu (DMP 1G). 

Automatizace zpracování bude nutná s ohledem na rozsah území. Například plocha 

administrativního území Plzně činí 137,65 km2 a v katastru nemovitostí je 102 630 parcel, 

přičemž mnohé z nich nemají jednotný typ povrchu. 

(2) Důležitým krokem postupu byl rozbor odborných studií a manuálů pro aplikaci 

ekohydrologických opatření (Woods-Ballard et al. 2015, Vítek et al. 2015, Pauleit a Duhme 

2000, Novotná et al. 2015, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2009).  
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Pro využití mapy mikrostruktur městské krajiny k návrhu lokalizace vhodných 

ekohydrologických opatření se snažíme navrhovat takové kategorie mikrostruktur, které se již 

v manuálech používají, mají tedy v praxi vyzkoušená možná opatření nebo jsou pro ně 

definované ekohydrologické parametry (např. koeficient odtoku, riziko znečištění odtékající 

vody apod.).  

Obrázek 1: Východiska tvorby katalogu mikrostruktur městské krajiny. 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

(3) Právě ekohydrologické parametry přiřazené typům elementárních ploch, případně 

kategoriím mikrostruktur budeme využívat jako základ ekohydrologického ohodnocení celého 

území měst. Kromě dostupných manuálů, studií urbánní hydrologie a norem bude 

ekohydrologická parametrizace doplněna na základě termálních družicových snímků a 

doplňkově vlastním experimentálním monitoringem. Realizován bude monitoring hladiny 

vodních toků na experimentálním území v katastru města Plzně, využívána budou doplňkově 

též data z monitoringu kvality vody, experimentálně bude měřena infiltrace různých typů 

elementárních ploch. V katalogu mikrostruktur bude též termální snímek každého typu 

mikrostruktury pořízený pozemním termálním monitoringem ruční termokamerou z vhodných 

stanovišť (Vysoudil a Ogrin 2009). 

(4) Aby byly výstupy co nejlépe uplatnitelné v praxi plánování měst, zohledňuje postup 

vazby na územní plánování a další procesy řízení města (Wong 2013, Morison a Brown 

2011). Typologie mikrostruktur v katalogu bude kompatibilní s legendami územních plánů, 

byť se u jednotlivých měst samozřejmě částečně liší.  
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Při konzultacích současného ekoyhdrologického managementu měst se mimo jiné ukázala 

velká roztříštěnost kompetencí mezi jednotlivé instituce a organizace, která může být 

překážkou jednotného prosazování ekohydrologických opatření. 

3. Návrh kategorizace mikrostruktur 

3.1 Typologie elementárních ploch 

Prvním stupněm kategorizace území je definování základních typů elementárních ploch, 

pro které lze v norách najít parametry odtoku či ovlivnění kvality vody (TNV 75 9011 a ČSN 

759010). V rámci první fáze řešení projektu taktéž proběhla podrobná identifikace typů 

elementárních ploch na příkladu města Ústí nad Labem, která bude využita pro verifikaci 

návrhu kategorizace mikrostruktur městské krajiny. Tyto kategorie typů elementárních ploch 

budou zjednodušeny podle možnosti identifikace z dostupných zdrojů geodat. Speciální 

parametrizace dále vyžaduje např. rozlišit střechy budov (dle sklonu), určit ekohydrologickou 

kvalitu říčních a potočních koridorů, drobných vodních ploch či parkovišť (dle frekvence 

parkování). 

3.2 Typologie a vymezení mikrostruktur 

Mikrostruktury městské krajiny jsou v našem návrhu kategorizovány do tří základních tříd: 

a) plochy v intravilánu: v zásadě jsou na ně aplikovatelná opatření DHV – pro hospodaření 

s dešťovými vodami ve městech, 

b) plochy v extravilánu: v zásadě jsou na ně uplatňována ekohydrologická opatření pro 

nezastavěné území, 

c) linie koridorů: v zásadě se na ně aplikují nástroje DHV v případě ulic nebo revitalizační 

postupy pro vodní toky v urbanizovaných územích. 

V každé třídě jsou navrženy typy mikrostruktur a případně jejich podtypy odpovídající 

funkčním kategoriím územních plánů se zjednodušením a úpravě zdůvodněné potřebami 

ekohydrologické praxe. Kategorie územního plánu mají jinak komplexnější, obecně 

urbanistický význam. Vlastní vymezování mikrostruktur v území bude vycházet ze 

shlukování parcel katastru nemovitostí tak, aby byly vymezeny jednotky mikrostruktur 

odpovídajícího využití a skladby jednotkových ploch. V intravilánu je důležitým dělícím 

prvkem mikrostruktur uliční síť. Bude třeba ovšem posuzovat homogenitu větších jednotek, 

případně je dělit na více mikrostruktur (ovšem dle kritéria minimální mapované jednotky). 

Také bude třeba provést logickou segmentaci koridorů podle homogenních vlastností a délky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

31 

 

Tabulka 1: Návrh kategorizace mikrostruktur městské krajiny – plochy v intravilánu. 

Typy mikrostruktur Podtypy mikrostruktur 

A. Plochy rezidenční 1. Kompaktní městská zástavba  

 2. Městská zástavba  

 3. Rozvolněná městská zástavba 

 4. Zástavba rodinných domů 

 5. Rozvolněná zástavba rodinných domů 

 6. Venkovská zástavba 

B. Plochy rekreační a komunitní 1. Veřejné plochy s převahou zeleně 

 2. Veřejné plochy s převahou nepropustných ploch 

 3. Plochy individuální rekreace 

 4. Zahrádkové osady 

C. Plochy občanského vybavení 1. Areály ochodů a služeb rozsáhlé 

 2. Areály obchodů a služeb malé a střední 

 3. Tělovýchovná a sportovní zařízení 

 4. Školní areály 

D. Plochy výroby a skladování 1. Areály těžkého průmyslu 

 2. Areály lehkého průmyslu a drobné výroby 

 3. Areály zemědělství a lesnictví 

 4. Areály skladování 

 5. Areály výroby energie 

E. Plochy dopravní infrastruktury 1. Plochy dopravní infrastruktury silniční 

 2. Plochy dopravní infrastruktury drážní 

 3. Plochy dopravní infrastruktury vodní 

F. Plochy technické infrastruktury 1. Plochy technické infrastruktury 

 2. Plochy vodohospodářské infrastruktury 

 3. Plochy odpadového hospodářství 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 2: Návrh kategorizace mikrostruktur městské krajiny – plochy v extravilánu a koridory. 

Typy mikrostruktur Podtypy mikrostruktur 

G. Lesní plochy  

H. Sady a zahrady  

I. Trvalé travní porosty  

J. Orná půda  

K. Vodní plochy 1. Rybníky 

 2. Umělé nádrže 

L. Mokřady  

M. Krajinné enklávy s budovami  

N. Krajinné enklávy ostatní  

O. Hlavní silniční koridory 1. Městské hlavní komunikace 

 2. Hlavní silnice a dálnice mimo intravilán 

P. Vedlejší silniční koridory 1. Ulice s převahou dopravní funkce 

 2. Ulice s přavahou komunitní funkce 

 3. Vedlejší silnice mimo intravilán 

Q. Železniční koridory   

R. Greenways 1. Říční koridory 

 2. Potoční koridory 

 3. Koridory zeleně a efemerního odtoku 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.3. Identifikace a parametrizace elementárních jednotek a mikrostruktur 

Katalog mikrostruktur městské krajiny bude dokumentovat každý z typů a podtypů na 

základě typické skladby elementárních ploch, ekohydrologických vlastností a možností 

managementu. Ekohydrologické parametry budou přiřazeny na základě skladby 

elementárních ploch a jejich tabelárně definovaných vlastností ve třech aspektech: 
 

1) Hydrologické vlastnosti: např. odtokový koeficient, infiltrační vlastnosti, intercepce, 

evapotranspirace, vztah ke sklonitosti a odtokovým liniím, 

2) Faktory životního prostředí: teplotní režim povrchu, režim vlhkosti vzduchu nad 

povrchem, ovlivnění kvality vody, ekosystémové služby, 

3) Management: např. nároky na údržbu, potenciál zlepšujících opatření, odkazy na normy 

a manuály.  
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4. Závěr 

Uvedený návrh tvorby katalogu městských mikrostruktur pro potřeby ekohydrogického 

managementu města byl předložen k diskusi na konferenci ČGS a průběžně prochází korekcí 

v rámci testování dostupných geodat a možností terénního mapování. K revizi návrhu též 

dochází při srovnávání podmínek zpracování pro obě města. Plzeň a Ústí nad Labem jsou 

města, která se liší rozsahem území, urbanistickou strukturou i výrazně odlišnými 

fyzickogeografickými podmínkami. Z pohledu dostupných geodat disponují městské správy 

jiným souborem informací, některé z informací jsou v rozdílném stavu zpracování (např. 

pasport zeleně), případně užívají odlišnou kategorizaci a terminologii ploch (např. funkční 

využití v rámci územního plánu). Snahou je, aby metodický postup zpracování byl v obou 

městech podobný, s využitím stejného katalogu mikrostruktur města. Ekohydrologická 

parametrizace území obou měst potom může být využita ke zjištění možných specifik a také 

podpoří možné obecnější využití manuálu v prostředí dalších měst. 

Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu TA ČR č. TD03000343 s názvem „Ekohydrologický 

management mikrostruktur městské krajiny“. 

Literatura  

ČSN 75 9010 (2012): Vsakovací zařízení srážkových vod. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, Praha, 44 s. 

HOWE, C., MITCHELL, C. (eds.) (2012): Water Sensitive Cities. IWA Publishing, London, 278 p.  

LIPSKÝ, Z. (1995): The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 

31, s. 39-45. 

MAKHDOUM, M. F. (2008): Landscape ecology or environmental studies (Land Ecology) (European 

Versus Anglo-Saxon schools of thought) J. Int. Environmental Application & Science, 3, č. 3,  

pp. 147-160.  

MORISON, P.J., BROWN, R.R. (2011): Understanding the nature of publics and local policy 

commitment to Water Sensitive Urban Design. Landscape and Urban Planning, 99, pp. 83-92. 

NOVOTNÁ, J., LUBAS, M., KABELKOVÁ, I. (2015): Možnosti řešení vsaku dešťových vod 

v urbanizovaných územích v ČR. Ministerstvo životního prostředí, GEOtest, a.s., Sweco Hydroprojekt 

a.s., Brno, 54 s. 

PAULEIT, S., DUHME, F. (2000): Assessing the environmental performance of land cover types for 

urban planning. Landscape and Urban Planning, 52, pp. 1–20. 

TNV 75 9011, (2013): Hospodaření se srážkovými vodami. Odvětvová technická norma vodního 

hospodářství. Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, 65 s.  

ÚSTAV PRO EKOPOLITIKU, O. P. S., (2009): Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém 

pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování. Ústav pro ekopolitiku,  

o. p. s. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT, Praha, 44 s.  

VÍTEK, J., STRÁNSKÝ D., KABELKOVÁ, I., BAREŠ, V., VÍTEK, R. (2015): Hospodaření s 

dešťovou vodou v ČR.  ZO ČSOP Koniklec, Praha, 128 s.  
 

VYSOUDIL, M., OGRIN, D. (2009): Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research 

[Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju].  

Dela, 31, s. 115-127. 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

34 

 

WONG, T. H. F. (ed.) (2013): Blueprint 2013. Stormwater Management in a Water Sensitive City. 

Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities, Clayton, 82 pp. 

WOODS-BALLARD, B. et al. (2015): The SUDS manual (C753). CIRIA, London, 968 p.  

ZONNEVELD, I. (1989): The land unit – A fundamental concept in landscape ecology, and its 

applications. Landscape Ecology, 3, č. 2, pp. 67–86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

35 

 

SKALNÍ MÍSY JIHLAVSKÝCH VRCHŮ 

Martina Kuřímská 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10,  

371 15 České Budějovice 

kurimm00@pf.jcu.cz 

 

Abstrakt. 
Tento článek popisuje výzkum provedený v rámci bakalářské práce na téma Skalní mísy 

Jihlavských vrchů. Cílem bakalářské práce je zmapování skalních mís v oblasti Jihlavských 

vrchů. Terénní výzkum byl proveden ve třech vybraných lokalitách Míchova skála, Mrhatina 

a Štamberk a kamenné moře. Skalní mísy byly charakterizovány z různých hledisek. Součástí 

výzkumu bylo také měření puklinového systému. Na základě petrologického a 

geomorfologického pozorování byly prodiskutovány různé hypotézy týkající se vzniku 

skalních mís.  

 

Klíčová slova: Skalní mísy, Jihlavské vrchy, terénní práce 

 

1. Úvod 

    Hlavním významem výzkumu skalních mís v oblasti Jihlavských vrchů bylo přispění 

k zodpovězení otázek týkajících se vzniku skalních mís. Skalní mísy jsou mikroformy reliéfu, 

vznikající na různých typech horniny, nejčastěji však na granitech a pískovcích  

(Goudie 2004). Jejich velikost se různí, ve většině případů je jejich velikost desítky 

centimetrů, pouze v krajních případech může být jejich velikost i několik metrů (Rubín, 

Balatka a kol. 1986). V minulosti byly skalní mísy považovány za tvary, na jejichž vzniku se 

podílel člověk. Na základě těchto myšlenek vznikla řada pověstí o jejich vzniku. Dnes je již 

zřejmé, že na vzniku skalních mís se podílí mechanické, chemické a biologické zvětrávání. 

Skalní mísy můžeme na území Jihlavských vrchů pozorovat v různých stádiích. Nejmladším 

stádiem je vznik samotné zárodečné prohlubně, na jejímž vzniku se podílí i nehomogenita 

horniny. Při druhém stádiu dochází k prohlubování zárodečné prohlubně. Vznikají svislé až 

převislé stěny skalních mís. Uvnitř se často dlouhodobě vyskytuje srážková voda. Postupem 

času se vytváří nehluboký odtokový kanál. Ve třetím stádiu se odtokový kanál prohlubuje na 

úroveň dna skalní mísy a srážková voda odtéká. Pro čtvrté stádium je typická postupná 

destrukce skalní mísy (Rubín, Balatka a kol. 1986).  

    Během šetření byla řešena zásadní otázka, zda je orientace den skalních mís shodná 

s orientací horizontálních puklin na příslušných skalních masivech. Na základě 

geomorfologického a petrologického pozorování byly vytvořeny hypotézy, předpokládající 

vliv různých faktorů působících na vznik a vývoj skalních mís. První z hypotéz předpokládá 

význam nehomogenity horniny při vzniku zárodečné prohlubně, která se nejvíce projevuje u 

hrubozrnných až porfyrických žul (Votýpka 1964). Jelikož jsou skalní masivy ve vybraných 

lokalitách tvořeny porfyrickou - biotitickou žulou a hrubě porfyrickou biotit - muskovitickou 

žulou, lze předpokládat, že vznik primárních prohlubní zapříčinila nehomogenity horniny.  
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    Na území Jihlavských vrchů je řada skalních mís pokryta mechem, který dle Norwicka 

(2012) může v místech narušení povrchu způsobovat odlupování vrstev skalního povrchu. Na 

základě terénního šetření a Votýpky (1964) však nelze předpokládat, že by mech způsoboval 

vznik primárních prohlubní. Jestliže je ve skalní míse přítomna stálá hladiny vody, je 

zvětrávání skalní mísy urychleno (Goudie, Migoń 1997). V zájmovém území se nachází řada 

hlubších skalních mís, ve kterých je přítomna stálá či občasná hladina vody. U těchto typů 

skalních mís bude docházet k prohlubování mísy a rozšiřování směrem dovnitř. Jedním 

z faktorů ovlivňujících vývoj skalních mís je dle Migońa (2006) její hloubka, a to především 

díky produktům zvětrávání, které uvnitř zůstávají. Lze tedy předpokládat, že u mělkých 

skalních mís, ze kterých jsou produkty zvětrávání odnášeny přírodními živly, nebudou 

vývojová stádia tak dokonalá a bude rychleji docházet k jejich destrukci. Naopak u hlubokých 

skalních mís, jejichž vyprázdnění je obtížnější, budou vývojová stádia dokonalejší a bude 

docházet k jejich prohlubování.  

2. Metodika práce 

    Pro výzkum bylo zásadní stanovení vhodných měřených charakteristik skalních mís a 

puklinového systému. Hlavními měřenými charakteristikami se staly velikost sklonu dna 

skalní mísy a směr sklonu dna skalní mísy. Jako vedlejší charakteristika byla měřena délka, 

šířka a hloubka skalní mísy. V případě, že byl přítomen odtokový kanál, byla zjišťována jeho 

velikost a směr. Řešen byl i tvar skalní mísy a její obsah. V rámci šetření byl proveden také 

výzkum puklinového systému, během kterého byl měřen směr a sklon horizontálních puklin 

příslušných skalních masivů. 

    Pro měření velikosti sklonu a směru sklonu dna skalní mísy i směru a sklonu horizontálních 

puklin byl využit geologický kompas. Geologický kompas se vyvinul z kompasu hornického 

(Řehoř 1999). Zásadním rozdílem mezi geologickým kompasem a buzolou je záměna 

východu a západu. Součástí je také pevně vsazená růžice. Při otáčení buzolou dochází 

k pohybu otočného průzoru proti pevně fixované růžici. Oproti tomu při otáčení geologického 

kompasu vykonává růžice proti severnímu konci magnetky relativně opačný pohyb 

(Marschalko a kol. 2006). Součástí geologického kompasu je také magnetka, sklonoměr, 

aretace, vodováha a dělený kruh. Vodováha nebo-lilibela uvádí kompas do vodorovné polohy. 

Pro ustálení a znehybnění magnety slouží aretace. Pro samotné měření sklonu je využíván 

sklonoměr.  

    Velikost sklonu dna skalní mísy je charakterizována jako úhel, který svírá spádnice se 

svým horizontálním průmětem. K měření velikosti sklonu dna byl využit sklonoměr, 

nacházející se na geologickém kompasu. Hodnoty velikosti sklonu dna skalní mísy se 

pohybují od 0°do 90°.  Směr sklonu dna skalní mísy lze charakterizovat jako úhel mezi 

půdorysným průmětem spádnice roviny a magnetickým severem. Pro změření směru sklonu 

dna skalní mísy je víko kompasu přiloženo k měřené rovině, tělo kompasu je následně 

uvedeno do horizontální polohy. Označení severu na tzv. děleném kruhu geologického 

kompasu směřuje po sklonu plochy. Po odečtení od severního konce magnetky získáme 

hodnotu směru sklonu dna skalní mísy, která nabývá velikosti od 0°do 360° (Řehoř 1999).  

    K zakreslení naměřených hodnot velikosti sklonu a směru sklonu dna skalní mísy byl 

využit hornický zápis. Hornickým zápisem je míněna geologická značka, tvořená dvěma 

úsečkami ve tvaru písmene T. Delší úsečka je úsečkou hlavní a představuje velikost směru 

dna skalní mísy. Kratší úsečka je označována jako spádová a je na hlavní úsečku kolmá. 

Spádová úsečka představuje velikost sklonu dna skalní mísy (Marschalko a kol. 2006). 

Naměřené hodnoty velikosti sklonu a směru dna skalní mísy byly zaneseny do programu 

Stereonet. V programu byly vytvořeny tzv. stereogramy, znázorňující sklon a směr měřených 

ploch, pomocí průsečnicových a bodových diagramů.  
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    Pomocí geologického kompasu byla ve všech skalních masivech vybraných lokalit měřena 

i velikost směru a sklonu horizontálních puklin. Naměřené hodnoty byly zpracovány 

v puklinové diagramy. Terénní výzkum proběhl ve třech vybraných lokalitách Jihlavských 

vrchů: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři. V každé lokalitě byly 

měřeny vybrané charakteristiky u 10 skalních mís, ve všech lokalitách celkem u 30 skalních 

mís. Získané hodnoty vybraných charakteristik skalních mís byly zapsány do záznamových 

archů a byla vytvořena jejich fotodokumentace. Ve všech lokalitách byly měřeny i vybrané 

charakteristiky puklinového systému. V každé lokalitě byla pomocí geologického kompasu 

zaměřena velikost směru a sklonu 100 horizontálních puklin. Veškerá měření byla pro větší 

přesnost provedena vícekrát. Naměřené výsledky terénního šetření byly zpracovány ve 30 

stereogramů a 3 puklinové diagramy.  

3. Měřené charakteristiky 

    Terénní šetření proběhlo v nejsevernější části Jihlavských vrchů, Řásenské vrchovině, ve 

třech vybraných lokalitách: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři.  

Míchova skála 

    První dvě skalní mísy byly zaměřeny ve střední části skalního bloku vystupujícího ze SZ 

skalní věže. U první skalní mísy, eliptického tvaru, byla naměřena velikost sklonu dna skalní 

mísy 15° a sklon dna směřoval na SV, v hornickém zápisu 44/15. Pro druhou skalní mísu 

nepravidelného tvaru byly zaznamenány hodnoty 50/6. Skalní mísa se nachází ve čtvrtém 

vývojovém stádiu. Tři skalní mísy byly zaměřené ve vrcholových partiích SZ věže. První 

skalní mísa měla podobu kruhového sedátka. Velikost a směr sklonu dna skalní mísy je 

135/15. V bezprostřední blízkosti byla zaměřena i skalní mísa č. 4, u které byla zaznamenána 

značná destrukce. Na vrcholu SZ věže byla naměřena pátá skalní mísa, se sklonem dna 7°, 

směřující na ZSZ, v hornickém zápisu 106/7. Skalní mísa č. 6 byla zaměřena na skalní římse 

JV skalní věže. Velikost sklonu a směru sklonu dna skalní mísy je 195/32. Sedmá skalní mísa 

se nachází ve čtvrtém vývojovém stádiu. Hodnota velikosti sklonu je 11°a dno skalní mísy 

směřuje na SSZ (v hornickém zápisu 318/11). Skalní mísa č. 8 byla zaměřena na vrcholu JV 

věže a nacházela se ve třetím vývojovém stádiu. Velikost sklonu a směru dna skalní mísy č. 9 

je 120/12. Nachází se ve středních partiích JV věže. Poslední skalní mísa se nachází na 

samostatném balvanu nedaleko skalního masivu, naměřené hodnoty vybraných charakteristik 

jsou 86/10. U horizontálních puklin v lokalitě jsou pozorované dva hlavní směry. 

Dominantním je směr SSZ-JJV (s převažujícím směrem 160°-170°). Tento systém je označen 

jako primární puklinový systém. Primární směr je doplněný o sekundární směr VSV-ZJZ, 

s převažujícím směrem 80°. Oba směry jsou na sebe téměř kolmé. 
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Obrázek 1: Stereogramy skalních mís-Míchova skála.         

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obrázek 2: Stereogramy skalních mís-Míchova skála.          

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Obrázek 3: Puklinový diagram-lokalita Míchova skála.         

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Mrhatina 

    Skalní mísa č. 1 byla zaměřena na balvanu v nižších polohách kamenného moře. Hodnota 

velikosti sklonu dna skalní mísy je 20°, směr sklonu je 73°. Dno skalní mísy tedy směřuje 

V směrem. Na izolovaném balvanu v blízkosti Z toru byla zaměřena i druhá skalní mísa.  

Sklon dna je 13°a svažuje se SSV směrem, v hornickém zápisu 20/13. Na J toru byla 

zaměřena s hodnotami 40/13 následující skalní mísa. V této oblasti se nachází i nejvyvinutější 

skalní mísa, jejíž velikost sklonu dna je 20°a orientována je VSV směrem (71/20). Velikost 

sklonu a směru klonu dna skalní mísy č. 5, nacházející se na V toru, je 145/16. Na 

samostatném balvanu byla zaměřena skalní mísa č. 6, jejíž dno směřuje SSV směrem a 

velikost sklonu dna je pouhé 2°. Na skalním výchozu V toru byla zaměřena sedmá i osmá 

skalní mísa, jejichž hodnoty velikosti sklonu a směru dna byly po řadě 134/12 a 46/16. Skalní 

mísy č. 9 a č. 10 se nachází ve střední části skalní hradby. Velikost sklonu dna u č. 9 je 22°a 

směřuje na JV (145/22). Velikost sklonu dna skalní mísy č. 10 je 21° a směřuje na S (13/21).  

    Pro puklinový systém lokality Mrhatina je dominantní směr SSZ-JJV (s převažujícím 

směrem 160°). Tento směr byl zvolen jako primární puklinový systém. Druhým výrazným 

směrem je směr VJV-ZSZ (s převažujícím směrem 120°, resp. 300°). Směr SSZ-JJV byl 

zvolen jako sekundární puklinový systém. Nejedná se o k sobě kolmé směry puklinových 

systémů. 

Obrázek. 4: Stereogramy skalních mís – Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrázek. 5: Stereogramy skalních mís – Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obrázek. 6: Puklinový diagram-lokalita Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Štamberk a kamenné moře 

    Skalní mísy se v lokalitě nachází jak na velkých skalních masivech, tak i na balvanech 

kamenného moře. Na izolovaném balvanu nedaleko Z skalní hradby byla zaměřena skalní 

mísa č. 1. Sklon dna skalní mísy je pouhých 8° a směřuje VSV směrem (v hornickém zápisu 

75/8). V komplexu Z skalní hradby se nachází největší a nejhlubší zaměřená mísa této 

lokality, nacházející se ve druhém vývojovém stádiu. Velikost sklonu a směru dna skalní mísy 

je 147/14. Skalní mísa č. 3 se nachází v Z části areálu. I přes její uzavřenost je velikost sklonu 

dna 18° a směřuje JV směrem (141/18). Nejmenší skalní mísa byla naměřena na skalním 

výchozu Z skalní hradby. Je ve značném stádiu destrukce. Velikost a směr sklonu dna skalní 

mísy č. 4 je 160/11. Dno páté skalní mísy, nacházející se na samostatném balvanu, směřuje 

JJV směrem s velikostí sklonu 17°(161/17). Na osamělém skalním bloku v severní části 

Z skalní hradby byly zaměřeny skalní mísy č. 6 a č. 7. Velikost jejich sklonu a směru dna je 

po řadě 91/20 a 121/17. V okrajové části V skalní hradby se nachází osmá zaměřená skalní 

mísa. Velikost sklonu jejího dna je 7°a směřuje J směrem (163/7). Na samostatném skalním 

bloku byla zaměřena skalní mísa č. 9, jejíž velikost a směr sklonu dna je 163/9. Desátá skalní 

mísa směřuje SV směrem pod sklonem dna 14°.  
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    Puklinový systém v lokalitě Štamberk a kamenné moře je charakterizován dominantním 

směrem VJV-ZSZ (s převažujícím směrem 120°). Tento směr byl zvolen jako primární 

puklinový systém. Druhým dominantním směrem je směr JJV-SSZ (s převažujícím směrem 

170°).  

Obrázek. 7: Stereogramy skalních mís-Štamberk a kamnné moře.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek.  8: Stereogramy skalních mís-Štamberk a kamenné moře      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrázek. 9: Puklinový diagram-lokalita Štamberk a kamenné moře.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4. Výsledky 

    Předpoklad nehomogenity horniny jako příčiny vzniku zárodečné prohlubně byl potvrzen. 

Štecl a Vávra (2009) definuje nehomogenní horniny jako horniny složené z různých 

materiálů, které se od sebe navzájem liší chemickým složením a atomovou stavbou. Skalní 

masivy v zájmových lokalitách jsou tvořeny granity číměřského a mrákotínského typu. 

Číměřský typ je tvořený dvojslídnými až muskovit-biotitickými středně zrnitými až hrubě 

zrnitými granity, které jsou označovány za hrubě porfyrické (René 2001). Mrákotínský typ lze 

charakterizovat jako dvojslídný, drobně až středně zrnitý granit. Předpoklad nehomogenity 

horniny je tedy splněn. 

    Na základě terénního šetření probíhal výzkum, zdaje mech příčinou vzniku primárních 

prohlubní. Otázka, zda mech vytvořil primární prohlubeň, či se objevil až druhotně po 

vytvoření zárodečné prohlubně, byla zodpovězena na základě šetření provedeného na území 

Štamberka a kamenného moře. Pro území jsou typické podmínky vhodné pro výskyt mechu, 

nachází se zde vysoký smrkový porost, který umožňuje stín a vysokou vlhkost. Vybrané 

skalní mísy na území byly obnaženy a očištěny. Uvnitř skalních misek nebyl nalezen zvětralý 

skalní materiál, který vytvořením primární prohlubně a postupným vývojem skalní mísy 

vzniká. Pod vrstvou mechu byla nalezena pouze zemina. Na základě těchto zjištění lze tvrdit, 

že mech není v lokalitě Štamberka a kamenného moře příčinou vzniku zárodečné prohlubně. 

V lokalitě se objevuje druhotně, až po vzniku zárodečných prohlubní. V řadě případů balvanů 

kamenného moře byla při porovnání směru sklonu dna skalní mísy a puklinových systémů 

zaznamenána neshoda. Ani v těchto případech se zvětralý materiál pod vrstvou mechu 

nenacházel. Lze tedy předpokládat, že mech pokryl skalní mísy až poté, co se balvan oddělil 

od hlavního skalního bloku a byla na něm vytvořena zárodečná prohlubeň.  

    Během terénního šetření bylo pozorováno, že u hlubších skalních mís jsou stěny 

rozšiřovány směrem dovnitř a dochází k jejich prohlubování. Tento jev je charakteristický 

zejména pro skalní mísy, ve kterých je přítomná stálá hladina vody, popřípadě pokud se 

v nich vyskytuje v obdobích dešťů nebo při tání sněhu. V chladnějším období umožňuje voda 

uvnitř skalních mís mechanické zvětrávání. Naopak v obdobích teplejších způsobuje 

zvětrávání chemické.  Zatímco u skalních mís, ve kterých je přítomna voda, dochází 

k prohlubování, u mělkých skalních mís je zřetelné rozšiřování a postupná destrukce. 

Uvnitř hlubších skalních mís se během šetření setkáváme se zvětralým horninovým 

materiálem.  
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    Ten je pozorovatelný i v případech, kdy je v míse přítomna stálá hladina vody. Produkty 

zvětrávání působí na dno skalní mísy a způsobují jeho prohlubování. Zatímco u mělké skalní 

mísy je zvětralý materiál odnášen větrem, u hlubokých mís je odnos obtížnější. Často k němu 

dochází až při stálejších deštích, během promývání skalních mís. Hloubka skalní mísy je 

limitujícím faktorem, který zásadně ovlivňuje její vývoj.  

    Výzkum bakalářské práce byl zaměřený na otázku, zda je orientace den skalních mís 

shodná s orientací horizontálních puklin příslušných skalních masivů. Aby mohla být otázka 

zodpovězena, bylo nutné vytvoření stereogramů, znázorňujících velikost sklonu a směr sklonu 

dna skalní mísy a puklinových diagramů. Při porovnání stereogramů a puklinových diagramů 

je pozorovatelné, že orientace den skalních mís je ve většině případů shodná s orientací 

horizontálních puklin. V některých případech se orientace neshoduje. Tyto skalní mísy byly 

pravděpodobně vytvořeny až po oddělení balvanu a vychýlení z jeho původní pozice. 

Orientace den skalních mís se s orientací horizontálních puklin neshoduje zejména v oblasti 

Míchovy skály. Což je vysvětleno tvrzením, že se v lokalitě nachází více skalních bloků, 

k jejichž vývoji docházelo samostatně. V rámci šetření byly pozorovány i případy, kdy se na 

osamělém balvanu mimo skalní blok nachází skalní mísa, jejíž orientace dna je s orientací 

horizontálních puklin shodná. Tyto případy byly zaznamenány na balvanech kamenných 

moří, nacházejících se v blízkosti hlavních skalních bloků. Na těchto balvanech byla 

zárodečná prohlubeň nejpravděpodobněji vytvořena ještě před oddělením balvanu od hlavního 

skalního bloku. Teprve po vytvoření zárodečné prohlubně a následné izolaci balvanu dochází 

k pohybu po svahu směrem od hlavního skalního bloku.  

5. Závěr 

    V článku jsou publikovány výsledky měření provedeného v rámci terénního šetření 

bakalářské práce Skalní mísy Jihlavských vrchů. Šetření probíhalo ve třech zvolených 

lokalitách Jihlavských vrchů: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři. 

V bakalářské práci je šetřena řada charakteristik skalních mís, pro účely články byly vybrány 

pouze velikost a směr sklonu dna skalní mísy a měření sklonu a směru horizontálních puklin 

příslušných skalních masivů. Z nasbíraných dat byly vytvořeny streogramy znázorňující 

velikost a směr sklonu dna skalní mísy a puklinové diagramy znázorňující směr a sklon 

horizontální puklin. Na základě porovnání stereogramů a puklinových diagramů byla 

zodpovězena otázka, zda je orientace den skalních mís shodná s orientací horizontálních 

puklin. U většiny případů je ve vybraných lokalitách zaznamenána shoda. U některých 

skalních mís se orientace dna s orientací horizontálních puklin neshoduje. V takových 

případech došlo k vytvoření skalní mísy až po oddělení bloku od hlavního skalního masivu. Je 

tedy zřejmé, že texturní i strukturní prvky horniny mají výrazný vliv na vznik a vývoj 

skalních mís. 
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Abstrakt.  

Otevřené (řídké) lesy a (polo)přirozené travní porosty patří k ochranářsky nejcennějším 

ekosystémům Česka, místům s největší biodiverzitou i koncentrací ohrožených a chráněných 

druhů. Proto je otázka jejich historie, vývoje, krajinných změn a vhodného managementu 

důležitou a aktuálně řešenou problematikou. Práce popisuje změnu krajinného krytu v 

několika chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava, lužní lesy dolních 

toků Moravy a Dyje a vybraná maloplošná zvláště chráněná území) na základě historických a 

současných leteckých snímků s důrazem na různě zapojené lesní porosty. Z výsledků vyplývá, 

že prakticky ve všech sledovaných lokalitách došlo v průběhu 20. století jednak k úbytku 

bezlesí (zejména ochranářsky cenných kulturních stepí a polopřirozených luk), jednak k 

výraznému zahuštění dříve různě otevřených či rozvolněných porostů. To je v souladu s 

všeobecnými trendy změn krajiny v České republice, což ukazuje na nedostatky 

managementu těchto chráněných území. Otevřené lesy i travní porosty jsou v současné době 

(až na výjimky) vázány na lidskou činnost, bezzásahový management vede k postupnému 

zarůstání bezlesí a zapojování lesa. Zatímco u travních porostů je aktivní management dnes 

běžnou praxí (i když je jeho plošný rozsah omezen z finančních důvodů), otevřené lesy u nás 

udržovány nejsou vůbec. Přitom na jejich důležitost ukazují i výsledky navazujících výzkumů 

v těchto modelových územích. Vzhledem k významu řídkých lesů je nutné pro zachování 

biodiverzity nejen zastavit další zapojování dosud existujících otevřených lesů, ale také zavést 

aktivní management vedoucí k jejich (částečnému) obnovení. 

Klíčová slova: krajinný kryt, ochrana přírody, otevřené lesy, travní porosty, chráněná území, 

jižní Morava 

 

 

1. Úvod  

Dnešní podoba krajiny je výsledkem působení přírodních vlivů i lidského hospodaření, 

přičemž v prostoru České republiky jsou lidskou činností alespoň dotčeny prakticky všechny 

ekosystémy (Ložek, 2012). Vzhledem k antropogennímu ovlivnění dynamiky krajiny a 

krajinných procesů prakticky ve všech měřítcích je otázka „přirozeného“ či „přírodního“ 

vývoje – prakticky řešená mj. ochranou přírody v rámci managementu zvláště chráněných 

území – ne tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát.  
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Cílem sítě zvláště chráněných území je zachování reprezentativních ukázek nejrůznějších 

ekosystémů, udržení či vytváření vhodných biotopů významných – a mnohdy tedy 

chráněných – druhů, přičemž k tomuto úkolu je využívána široká škála postupů péče o tato 

území, daných jak specifiky konkrétních ekosystémů a druhů, tak stavem vědeckého poznání 

či společenskou objednávkou, limitujícím faktorem jsou často finanční prostředky. 

Ochranářská biologie a ekologie jakožto vědecký základ moderní ochrany přírody prochází 

– jako každá věda – vývojem a změnami základních paradigmat (Čeřovský, 2012). Od 

nejstaršího přístupu – ryze konzervátorského, spočívajícího v často úplném vyloučení 

jakýchkoli lidských zásahů na území rezervací – se posunuje k poznání nutnosti aktivní péče 

o ekosystémy podložené nároky druhů, které zde chceme chránit a zachovat. Ohroženými a 

chráněnými druhy jsou přitom často ty, které jsou vázány na specifické podmínky a biotopy 

(přirozeně vznikajícími často v důsledku nejrůznějších disturbancí), případně jsou na daném 

území pozůstatky dřívějších dob a jiných typů krajiny. Pokud je jedním z cílů ochrany přírody 

tyto druhy (ekosystémy) zachovat jako ukázky biodiverzity a historického vývoje krajiny, je v 

podmínkách současné kulturní krajiny s velmi pozměněnými vazbami, fungováním a procesy 

nezbytnou nutností aktivně zasahovat a tyto biotopy zachovat, a to i navzdory v současné 

době „přirozeně“ probíhajícím procesům, neboť jejich přirozenost je často podmíněna 

antropogenně. 

Tento příspěvek je zaměřen na vývoj a změny dvou typů ekosystémů, jež jsou považovány 

za biologicky nejhodnotnější temperátní ekosystémy Střední Evropy (Cremene et al., 2005; 

Hall a Bunce, 2011; Plieninger et al., 2015): travní porosty a otevřené (řídké) lesy. Cílem je – 

na příkladu několika modelových území, majících z hlediska ochrany přírody různý statut – 

popsat prostorové změny, které tyto ekosystémy prodělaly během posledního století 

(respektive od poloviny 19. století), důsledky těchto změn pro biodiverzitu a implikace pro 

ochranářský management těchto území. Některé z dílčích výsledků již byly částečně 

publikovány dříve (Miklín a Smolková, 2011; Miklín, 2012; Miklín a Čížek, 2014; Miklín a 

Hradecký, 2016), v této práci shrnujeme vývoj ve všech dosud zkoumaných územích.  

2. Metody 

V příspěvku popisujeme vývoj krajiny s důrazem na travní porosty, travní porosty s 

rozptýlenými stromy a keři a otevřené lesní porosty v několika modelových územích (obr. 1): 

národním parku Podyjí (s rozlohou 63 km2), chráněné krajinné oblasti Pálava (83 km2), území 

lužní krajiny podél dolních toků Moravy a Dyje a jejich soutoku (146 km2; dále jen soutok 

Moravy a Dyje4, a několika maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) jižní Moravy 

(obr. 1): národní přírodní památce (NPP) Dunajovické kopce (87,8 ha), přírodní památce (PP) 

Kamenný vrch u Kurdějova (90,6 ha), NPP Malhotky (9,8 ha), NPP Miroslavské kopce (30,8 

ha), NPP Pouzdřanská step-Kolby (157,1 ha), a národní přírodní rezervaci (NPR) Větrníky 

(27,9 ha); celková rozloha všech MZCHÚ je 4,1 km2, mnohá jsou zároveň vyhlášena jako 

evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Všechna tato území (o celkové 

rozloze 296 km2) zahrnují významný podíl travních porostů, v minulosti zemědělsky 

využívaných člověkem, a podobně historicky intenzivně využívaných lesních porostů, liší se 

však rokem vyhlášení ochrany přírody, typem ochrany, a tím pádem i základními 

managementovými východisky. 

                                                           
4 Území bylo vymezeno na základě úpravy navrhovaných hranic CHKO Soutok (AOPK 2009), z velké části se 

překrývá s územím Biosférické rezervace Dolní Morava, evropsky významnými lokalitami Niva Dyje a Soutok-

Tvrdonicko, ptačími oblastmi Pálava, Lednické rybníky, Soutok-Tvrdonicko, mokřady mezinárodního významu 

podle Ramsarské úmluvy; zahrnuje také národní přírodní rezervaci Křivé jezero, která je součástí CHKO Pálava; 

blíže k vymezení území např. Miklín a Hradecký (2016). 
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Obrázek 1: Poloha zájmových chráněných území: 1 – NP Podyjí, 2 – NPP Miroslavské kopce, 3 – NPP 

Dunajovické kopce, 4 – NPP Pouzdřanská step – Kolby, 5 – CHKO Pálava, 6 – PP Kamenný vrch u Kurdějova, 

7 – soutok Moravy a Dyje, 8 – NPR Větrníky, 9 – NPP Malhotky. 

 
Zdroj: mapa vlastní, data ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014; SRTM; AOPK ČR. 

Pro analýzu vývoje krajiny byly použity dva typy historických a současných dat: letecké 

snímky a topografické mapy. Výhodou leteckých snímků (pro zájmová území byly nejstarší 

dostupné snímky z let 1937 a 1938, nejnovější 2006-2014) je možnost klasifikace lesních 

porostů na základě jejich otevřenosti/zapojenosti, naopak výhodou map (jako nejstarší zdroj 

byly použity mapy II. vojenského mapování z let 1841) větší historický záběr. Vzhledem k 

odlišnému charakteru i měřítku těchto dat je však krajně problematické vzájemné srovnávání. 

Lesní porosty a travní porosty s rozptýlenými stromy a keři byly na základě stupně zapojení 

klasifikovány do několika kategorií (blíže viz např. Miklín a Čížek, 2014), zde pro 

zjednodušení používáme generalizované kategorie les zapojený a otevřený. Zpracování 

leteckých snímků probíhalo v software ESRI ArcGIS a PCI Geomatica, fotointerpretace 

leteckých snímků a základní překryvné analýzy dat v software ESRI ArcGIS, krajino-

ekologické indexy byly vypočteny v programu Fragstats (McGarrigal a Marks, 1994).  

3. Výsledky 

V NP Podyjí (obr. 2a, 3a) klesla mezi lety 1938 až 2014 rozloha otevřených porostů z 1589 

ha na 493 ha, tedy o dvě třetiny, naopak rozloha zapojených porostů se zvýšila z 3279 ha na 

5096 ha, tedy o polovinu. Rozloha travních porostů klesla o dvě třetiny ze 294 ha na 100 ha. 

V období 1841-2014 (na základě údajů z map) klesla rozloha bezlesí na třetinu, podíl lesních 

ploch vzrostl ze 66,7 % na 88,5 %. 
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Obrázek 2: Změny rozlohy (v hektarech) zájmových ekosystémů v modelových územích mezi lety 1938 a 

současností (2009-2014); a) NP Podyjí, b) CHKO Pálava, c) soutok Moravy a Dyje, d) maloplošná zvláště 

chráněná území, e) celkem. 

 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V CHKO Pálava (obr. 2b, 3b, 3c) klesla mezi lety 1938 až 2014 rozloha otevřených 

porostů z 1861 ha na 500 ha, tedy na necelou třetinu, naopak rozloha zapojených porostů se 

zvýšila z 676 ha na 2657 ha, tedy asi čtyřnásobně. Rozloha travních porostů mezi lety 1938 až 

2006 vzrostla z 257 ha na 264 ha. V období 1841-2006 (na základě údajů z map) klesla 

rozloha travních porostů z 1088 ha na 264 ha, tedy na čtvrtinu. Naopak rozloha lesů vzrostla z 

2592 ha na 3004 ha, tedy o pětinu. V oblasti soutoku Moravy a Dyje (obr. 2c, 3d) klesla mezi 

lety 1938-2009 rozloha otevřených porostů z 3393 ha na 490 ha, tedy na sedminu, naopak 

rozloha zapojených porostů stoupla o polovinu ze 4290 ha na 6780 ha. V období 1841-2009 

(na základě údajů z map) klesla rozloha travních porostů ze 4962,5 ha na 2050,5 ha, tedy o 

více než polovinu, rozloha lesů se prakticky nezměnila (pokles z 8189,7 ha na 8100,8 ha). 
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Na území zájmových MZCHÚ (obr. 2d) vzrostla mezi lety 1938-2009 rozloha otevřených 

porostů ze 68,2 ha na 237,9 ha, rozloha zapojených porostů ze 35,6 ha na 105,7 ha, naopak 

rozloha travních porostů klesla ze 274,8 ha na 33,1 ha. 

Obrázek 3: Vybrané lokality v roce 1938 (vlevo) a v současnosti (vpravo); a) NP Podyjí, b) CHKO Pálava – 

Děvín, c) CHKO Pálava – Milovická vrchovina, d) soutok Moravy a Dyje. 

 
Zdroj: vlastní výzkum. Letecké snímky z roku 1938 © VGHMÚř Dobruška, ortofoto 2014 © ČUZK. 

Celkově (obr. 2e) tedy od roku 1938 do současnosti klesla rozloha otevřených porostů v 

modelových územích z 6912 ha na 1721 ha, tedy na čtvrtinu, rozloha travních porostů o 

necelou polovinu pak z 4191 ha na 2390 ha, naopak rozloha zapojených porostů se zvětšila 

z 8281 ha na 14639 ha. 

4. Diskuze 

Otevřené lesní porosty, výmladkové lesy a pařeziny, pastevní lesy i jejich nedílná součást – 

velmi staré a solitérní stromy – jsou v posledních letech předmětem vzrůstajícího vědeckého 

zájmu (Buček et al., 2012; De Bello et al., 2010; Eggers et al., 2010; Hall a Bunce, 2011; Hédl 

et al. 2010; Müllerová et al., 2014; Plieninger et al., 2015), avšak práce kvantifikující jejich 

prostorové změny jsou relativně vzácné. Staré letecké snímky umožňují přesně analyzovat 

změny skutečného zápoje, avšak s relativně malým historickým dosahem. Rekonstrukce 

dřívějších poměrů je možná s využitím jiných metod a zdrojů – archivních map a dalších 

materiálů (Szabó et al., 2015), paleoekologických metod (Vera, 2000) aj. 

Výsledky z modelových území vykazují generálně podobné, avšak v detailech odlišné 

trendy. Pro všechna území je společný nárůst rozlohy zapojeného lesa, který však v roce 1938 

měl podobný podíl, jako porosty otevřené. Otevřené lesy sensu stricto (střední lesy, 

pozůstatky pastevních lesů) byly vlivem intenzifikace lesního hospodaření v průběhu 20. 

století prakticky všechny převedeny na zapojený les vysoký s holosečným hospodařením. 

Pokud někde zůstaly zachovány, jedná se o louky se solitérními stromy (nejčastěji duby), 

příkladem může být lednický zámecký park nebo lokality Pohansko a Lánské louky mezi 

Břeclaví a Lanžhotem; i zde však stromy vlivem stáří a špatného zdravotního stavu mizí 

(Čížek a Hauck, 2008). S výše popsanou výjimkou jsou prakticky všechny současné plochy 

klasifikované jako otevřené lesy spíše lesostepi s křovinami.  
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Právě šíření dřevin na dříve striktně bezlesé travní porosty vysvětluje vysoký nárůst této 

kategorie u modelových maloplošných zvláště chráněných území, nebo relativně stále 

poměrně vysoký podíl u CHKO Pálava. Na úbytku travních porostů se (zejména v případě 

soutoku Moravy a Dyje) podepsalo také zornění, umožněné vodohospodářskými regulacemi. 

Naopak u zbývajících modelových území můžeme na snímcích z roku 1938 pozorovat na 

místě mnohých dnešních travních porostů mozaiku drobných, protáhlých a v té době 

bezesporu intenzivně využívaných drobných pozemků (Miklín a Smolková, 2011).  

Pokles rozlohy otevřených porostů je samozřejmě doprovázen i změnami dalších 

metrických charakteristik, jako je průměrná rozloha plošky (MPS) nebo počet plošek (NP) a 

jejich konfigurace v krajině (vyjádřené např. Simpsonovým indexem diverzity /SIDI/ nebo 

indexem proximity /PROX/, vyjadřujícím dostupnost plošky stejného typu v určité limitní 

vzdálenosti (viz tab. 1). Celkově došlo k homogenizaci krajiny, plošky otevřených porostů 

jsou však výrazně více fragmentované a izolované, což negativně působí na organizmy na 

tyto biotopy vázané.  

Tabulka 1: Vybrané krajino-ekologické metrické charakteristiky zájmových ekosystémů ve vybraných 

modelových územích.  

 NP Podyjí soutok Moravy a Dyje 

 zapojený l. otevřené 

porosty 

paseky zapojený l. otevřené 

porosty 

paseky 

 1938 2014 1938 2014 1938 2014 1938 2009 1938 2009 1938 2009 

NP [ks] 121 30 381 393 302 123 188 201 232 213 130 451 

MPS [ha] 27,1 170 4,2 1,3 0,6 0,3 22,8 33,7 14,6 2,3 5,9 2,8 

PROX 13511 63418 872 36 18 4 3587 12638 1653 51 200 102 

SIDI 1938: 0,757 2014: 0,338 1938: 0,689 2014: 0,360 

Zdroj: vlastní výzkum (vypočteno v programu Fragstats). Poznámka: vysvětlení indexů v textu, blíže viz 

McGarrigal a Marks (1994). 

Výše popsané procesy vývoje jsou dány změnami intenzity lidského hospodaření v krajině: 

ústupem pastvy a kosení (na přelomu 19. a 20. století byla velká část modelových MZCHÚ, 

NP Podyjí i CHKO Pálava – včetně například dnešní NPR Tabulová – takto využívána), a 

naopak nástupem moderního lesnictví s důrazem na získávání kvalitního stavebního dříví, 

zatímco význam lesů jako zdroje topiva (kdy právě pařeziny byly vhodným způsobem 

managementu) prakticky vymizel. V případě NP Podyjí i soutoku Moravy a Dyje se na 

podobě krajiny podepsala blízkost tzv. železné opony a z toho plynoucí omezení pohybu 

v těchto územích, stejně jako národnostní změny po II. světové válce, mající za následek 

poněkud odlišný vývoj, než tomu bylo ve zbytku ČR (Bičík et al., 2010; Rašín a Chromý, 

2010). V případě chráněných území (mezi něž nelze z praktických důvodů počítat soutok 

Moravy a Dyje) je dnešní management z velké části určován orgány ochrany a přírody, 

přičemž zmíněný konzervátorský přístup sukcesi, šíření dřevin a houstnutí lesa napomáhá 

(Miklín, 2012). Zatímco například v CHKO Pálava v posledních letech dochází k aktivním 

managementovým zásahům i v lesních porostech s cílem částečné obnovy pařezinového 

způsobu hospodaření a prosvětlení porostů (Riedl, 2016), v NP Podyjí jsou podobná opatření 

předmětem diskuzí (Škorpík, 2015; Čížek, Miklín 2016, Reiterová 2016; Röthrockl et al., 

2016; Vrška, 2016) i v obecném kontextu managementových zásad pro různé typy 

chráněných území (Hošek, 2016), i když i zde – byť v menší míře – aktivní management 

probíhá (Vild, Stejskal, 2013; Röthrockl et al., 2016). Samostatnou kapitolou pak je soutok 

Moravy a Dyje, kde vlivem intenzivní těžby dříví v posledních dekádách ke změnám nejen 

prostorové, ale také věkové struktury lesa (Miklín, Čížek, 2014).  
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Analýza dat z mapování starých a solitérních stromů a vybraných zvláště chráněných 

druhů saproxylického hmyzu v kontextu vývoje zapojení porostů v oblasti soutoku Moravy a 

Dyje (Miklín et al., 2015) ukazuje, že výrazně větší průměrný počet stromů (včetně stromů 

osídlených těmito druhy) na jednotku plochy se nachází nejen na plochách porostů dnes 

klasifikovaných jako otevřené, ale také v dnes zapojených porostech, které však byly otevřené 

na počátku 20. století. Podobně na důležitost otevřených porostů a travních ekosystémů (spolu 

s nutností aktivního managementu pro udržení jejich biodiverzity) upozorňují další výzkumy 

(Benes et al., 2006; Bugalho et al., 2011; Cremene et al., 2005; Hédl et al., 2010; Holusa et 

al., 2012; Horák, Rébl, 2013; Norden et al., 2012; Ranius, Jansson, 2000; Sebek et al., 2015; 

Spitzer et al., 2008; Vodka et al., 2009; Woodcock et al., 2008). V přirozených podmínkách 

jsou otevřené porosty udržovány disturbancemi, jako je pastva velkých herbivorů, činnost 

bobrů, větrné kalamity, požáry apod. (Bengtsson et al., 2000). V člověkem ovlivněné krajině 

jsou tyto faktory potlačeny, v uplynulých stoletích byly otevřené porosty udržovány 

tradičními způsoby lesního hospodaření, pastvou dobytka apod. Pokud tyto ekosystémy – 

z hlediska biodiverzity mimořádně důležité – chceme zachovat, jsou lidské zásahy v rámci 

aktivního managementu chráněných území nezbytné. Společným úkolem vědců a správců 

chráněných území je pak nastavení konkrétních zásahů, jejich plošného i časového rozsahu, 

monitoring efektu těchto opatření a jejich další úpravy. Dnes preferované (obzvláště v případě 

lesních rezervací) ponechávání „přirozenému vývoji“ v bezzásahovém režimu – nebo 

management k bezzásahovému režimu směřující – nelze v kontextu celkových antropogenně 

ovlivněných krajinných procesů a malému měřítku většiny rezervací považovat za přirozený 

přírodní vývoj. Management těchto chráněných území by měl být určován primárně 

potřebami a nároky chráněných a ohrožených druhů. Limitujícím faktorem rozsahu 

managementových prací jsou dostupné finančními prostředky, nicméně – minimálně 

v současné době – lze využít např. financí z fondů EU, které jsou často ochranou přírody 

vynakládány na opatření se samotnou ochranou přírody přímo nesouvisející (Čížek, 2016).  

5. Závěry 

Na území studovaných chráněných území došlo během 20. století k výrazným změnám 

krajinného krytu, daným zejména změnami intenzity a způsobů lidského hospodaření, jak 

zemědělského, tak lesnického. Obecně došlo k velkému úbytku travních porostů (které byly 

buď přeměněny na ornou půdu, nebo zarostly dřevinami), jejich rozloha poklesla o 43 %. 

Další výraznou změnou byl úbytek otevřených porostů, travních porostů se solitérními stromy 

a roztroušenými křovinami, jejichž rozloha klesla na čtvrtinu, přičemž naprostá většina takto 

klasifikovaných ploch jsou v současné sobě travní porosty s křovinami. Otevřené lesy byly 

dříve udržovány tradičními způsoby lesního hospodaření, v průběhu 20. století došlo vlivem 

intenzifikace lesního hospodaření k jejich zahuštění. Rozloha zapojeného lesa ve sledovaném 

období stoupla téměř na dvojnásobek (kromě zapojení otevřených porostů se na tomto nárůstu 

podílelo i šíření dřevin na nelesní plochy). Procesy změn v modelových chráněných územích 

jsou velmi podobné všeobecným trendům změn v České republice (Bičík et al., 2001). 

Vzhledem k tomu, že travní porosty a otevřené lesy patří k biologicky nejcennějším 

ekosystémům střední Evropy, management těchto chráněných území by měl směřovat k jejich 

udržení, respektive obnovení. V podmínkách antropogenně silně ovlivněných krajinných 

procesů je tedy nezbytný aktivní management.  
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Abstrakt.  

Invaze nepůvodních druhů je jednou z příčin ohrožujících diverzitu původních společenstev a 

přispívá také ke změně rázu krajiny. Jedním ze způsobů potlačování neofytů je chemická 

likvidace, která proběhla v povodí podbeskydské řeky Morávky v letech 2007–2010. 

Likvidace křídlatek zde byla realizována v rámci projektu „Záchrana lužních stanovišť 

v povodí Morávky“ podpořeného programem LIFE-Nature Evropské unie. Populace 

invazivních neofytů křídlatek (Reynoutria spp.) byla likvidována mechanicky kosením a 

především chemicky s použitím herbicidu Roundup Biaktiv. V zájmovém území jsme 

prováděli plošné terénní GNSS mapování s cílem lokalizovat porosty křídlatek a zjistit změny 

jejich rozšíření v jednotlivých letech. Mapování proběhla v roce 2007 před započetím 

likvidace, v roce 2009 v jejím průběhu, v roce 2013 a 2015 po skončení likvidace. Při 

terénním mapování byly vymezovány jednotlivé porosty křídlatek podle třech parametrů: 

pokryvnosti porostů, vitality křídlatek a vlhkosti stanoviště. Na základě získaných terénních 

dat jsme provedli statistické vyhodnocení zaznamenaných parametrů.  

Klíčová slova: křídlatka (Reynoutria spp.), likvidace křídlatky, GNSS mapování, monitoring, 

řeka Morávka 

 

1. Úvod 

Šíření nepůvodních druhů rostlin má negativní vliv na zachování původních společenstev a 

je jednou z nejvážnějších příčin ohrožování biodiverzity ekosystémů (Williamson, 1996). 

Náchylnost společenstva (biotopu) k invazi je v jednotlivých biotopech poměrně proměnlivá 

(Chytrý et al., 2005). Biotopy spjaté se stojatou i tekoucí vodou patří k místům s nejvyšším 

zastoupením nepůvodních druhů na území České republiky (Pyšek et al., 1998). Z hlediska 

poznatků invazní ekologie vykazují říční nivy většinu vlastností, které podporují invazi 

nepůvodních druhů: silný přísun diaspor, časté disturbance, výrazný vliv lidské činnosti 

(Richardson et al., 2007).  
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    K nejproblematičtějším invazivním neofytům v České republice patří křídlatky 

(Reynoutria). Jejich první úniky do volné přírody byly na území dnešní České republiky 

zaznamenány na konci 19. století (Mandák et al., 2004). V povodí Morávky, kde probíhal náš 

výzkum, byla křídlatka poprvé zaznamenána ve 40. letech 20. století (Talpa, 1948). V České 

republice se vyskytují Reynoutria japonica původem z Japonska, Reynoutria sachalinensis 

z východní Asie a jejich hybridogenní kříženec Reynoutria × bohemica. Všechny druhy jsou 

zastoupeny i v povodí Morávky. Křídlatky se vyskytují především v okolí řek a na 

antropických stanovištích (Forman et Kesseli 2003, Beerling et al. 2004, Mandák et al., 2004). 

Jedná se o vytrvalé, až 3 m vysoké byliny keřovitého vzrůstu, které vytvářejí často zapojené 

neprostupné porosty. V rámci primárního areálu rostou křídlatky přirozeně i sekundárně 

v prostředích bohatých na živiny – v okolí řek, na mladých lávových proudech v alpinských 

polohách a v ruderální vegetaci (Beerling et al. 2004). Křídlatky ovlivňují negativně druhovou 

diverzitu rostlinných společenstev (Bímová et al., 2004, Gerber et al., 2008, Maurel et al., 

2010), ale zároveň i diverzitu živočichů (Gerber et al., 2008). Jejich husté a zapojené porosty 

brání průniku světla na listy autochtonních bylin (Beerling et al. 2004, Siemens & Blossey 

2007), které jsou většinou menšího vzrůstu. 

Vzhledem k negativním dopadům působení křídlatek na autochtonní společenstva, je 

žádoucí provádět jejich likvidaci zejména v ekologicky cenných lokalitách, protože jejich 

úplná plošná kontrola je prakticky nemožná (Delbart et al., 2012, Cottet et al., 2015). 

Likvidace křídlatek je možné provádět mechanicky, chemicky či kombinací obou metod. Jako 

nejúčinnější je uváděna chemická likvidace s využitím účinné látky glyfosátu. Přesto je 

křídlatka vůči likvidaci v řadě případů rezistentní (Delbart et al., 2012). V praxi se můžeme 

setkat s různými projekty chemické likvidace křídlatky. Jedním z nich byl evropský projekt 

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, který probíhal v letech 2007–2010 (LIFE-

Moravka, 2007). Hlavním cílem tohoto projektu bylo potlačení populace křídlatek. Jednalo 

se ve své době o největší souvislou koordinovanou likvidaci tohoto druhu v České republice. 

Likvidace křídlatek byla prováděna kombinací mechanicky (kosením) a chemicky (aplikací 

herbicidu Roundup Biaktiv). 

Mapováním křídlatek se ve zkoumaném území zabývali Válek (2001), Švec (2008) a 

Blahuta (2014). Pro mapování křídlatek lze využít tradičních metod formou ruční zákresů 

do mapy nebo pomocí čtvercové sítě sledovaného druhu. V současnosti je běžné využití 

GNSS technologií (Moore, 2006). Přesto převažuje bodové mapování křídlatek pomocí 

souřadnic vyjádřených x, y, (z). Plošné mapování křídlatek pomocí GNSS není dosud 

v publikovaných studiích příliš rozšířeno a bylo použito ve studiích Moora et al. (2006) a 

Molitorise (2013). Křídlatky je možné mapovat a analyzovat i pomocí distančních metod 

s využitím leteckých a družicových snímků (Michez et al., 2016, Jones, 2011, Dorigo, 2012). 

Jednou z metod vyhodnocení mapových výstupů je analýza pomocí obalových zón (Shen et 

al., 2015, Lacina et al., 2012). Čarvaš (2011) pomocí obalových zón v území Litovelského 

Pomoraví vypočetl nejzazší vzdálenosti, do kterých se vyskytovaly porosty křídlatky a popsal 

objekty a jevy, které ovlivňovaly výskyt křídlatkových porostů. 

1.1 Studované území 

Studované území se nachází v dolní části povodí řeky Morávky v Podbeskydské 

pahorkatině v České republice (Obrázek 1). Zájmové území (334 ha) leží na říčním kilometru 

1,1–11,5 v nadmořských výškách 298–380 m n. m. (mezi obcemi Frýdek-Místek a tzv. 

Žermanickým přivaděčem). Morávka je vodním tokem třetího řádu, spadajícím do povodí 

Odry a úmoří Baltského moře. Celková délka toku je 29,4 km. 
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Obrázek 1: Zájmové území v povodí Morávky. 

 

Řeka Morávka odvodňuje severozápadní část Moravskoslezských Beskyd náležejících 

k flyšovému pásmu Vnějších Západních Karpat (Chlupáč, 2002). Podloží je budováno 

rytmicky se střídajícími polohami jílovců a pískovců. Řeka Morávka vytváří ve své nivě 

rozsáhlé akumulace štěrkových náplavů, v nichž, zejména při větších povodních, mění průběh 

svého koryta. Řečiště dosahuje šířky až 150 m. Povodí pokrývají převážně smrkové 

monokultury, méně jsou zastoupeny acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) a okrajově, v nižších 

částech povodí lipové dubohabřiny (Tilio cordatae-Carpinetum betuli) a karpatské ostřicové 

dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum) (Chytrý, Kučera, Kočí, 2001). Vegetační pokryv 

nivy tvoří zejména lužní lesy. Ve vzdálenějších částech nivy jsou sídla a orná půda. Druhové 

složení lužních lesů přibližně odpovídá přirozené potenciální vegetaci střemchových jasenin 

(Pruno-Fraxinetum), které místy na svazích údolí přecházejí do karpatských ostřicových 

dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum), lipových dubohabřin (Tilio cordatae-Carpinetum 

betuli) nebo podmáčených dubových bučin (Carici brizoidis-Quercetum) (Neuhäuslová et al. 

1998). 

Zemědělsky využívané plochy prošly v průběhu 20. století podstatnými změnami ve 

využití. Zatímco v první polovině 19. století bylo území tvořeno z více než poloviny 

zemědělskými areály (travní porosty, orná půda) došlo v průběhu 20. století k významnému 

nárůstu lesních ploch (Trnčák, 2012). Niva Morávky představuje největší území v České 

republice, kde dochází k divočení říčního toku. Díky tomu byla vyhlášena chráněná území 

Národní přírodní památka Skalická Morávka a Přírodní památka Profil Morávky, která se 

později stala součástí evropsky významné lokality Niva Morávky. V letech 1961–1966 byla 

vybudována na 19. kilometru říčního toku údolní nádrž Morávka, která kvůli zadržování 

transportovaných sedimentů zvyšuje intenzitu fluviálně-geomorfologických procesů ve 

střední a dolní části toku. 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

58 

 

2. Materiál a metody 

2.1 Data 

Data o výskytu křídlatek byla získána pomocí terénního GNSS mapování. Mapování 

proběhla ve vegetačním období v roce 2007 před započetím likvidace, v roce 2009 v průběhu 

likvidace a v roce 2013, 2015 po skončení likvidace. V roce 2007 a 2009 bylo použito 

zařízení PDA TOPCON FC-100 v kombinaci s externím GPS modulem Navilock BT-338. 

V roce 2013 a 2015 byl použit přístroj JUNO 3D od firmy Trimble s integrovanou GPS 

anténou. Jednalo se o autonomní metodu měření, která se u tohoto typu měření pohybuje 

v řádech metrů. Pro terénní mapování jsme použili software ArcPad od firmy ESRI. Tato 

aplikace umožnila provádět mapování geometrické a atributové složky dat. V software 

ArcPad jsme vytvořili projekt, ve kterém byly definovány atributy a mapovací formulář. 

V rámci mapování jsme zaznamenávali atributy uvedené v tabulce 1. Výměra křídlatek byla 

zaznamenána automaticky a vypočtena při zpracování dat. 

Tabulka 1: Mapované atributy. 

Pokryvnost (%) Vlhkost stanoviště Vitalita 

do 0,10 suché nízká 

0,11–1,0 normální průměrná 

1,1–10,0 vlhké vysoká 

10,1–50,0   

50,1–100,0   

Při mapování mapující obcházel jednotlivé porosty křídlatek po jejich obvodu. Během 

mapování byla v aplikaci ArcPad každou sekundu automaticky z GPS zaznamenávána hrana 

polygonu. Křídlatka byla mapována tak, aby mapované plochy byly homogenní z pohledu 

definovaných parametrů: pokryvnosti porostů křídlatek, jejich vitality a vlhkosti stanoviště. 

Při mapování jsme zaznamenávali odhadem procentuální pokryvnost křídlatek v mapované 

ploše, posoudili jsme podle zvolených kritérií vitalitu křídlatek a vlhkost stanoviště. Vitalitu 

křídlatek jsme definovali ve třech kategoriích: nízká, průměrná, vysoká. Posuzovali jsme 

velikost rostlin, jejich kompaktnost a poškození. Rostliny s vysokou vitalitou byly mohutné, 

dosahovaly výšky až 350 cm, často tvořily souvislé porosty. Jako průměrně vitální rostliny 

jsme zaznamenávali křídlatky vysoké do cca 250 cm. Rostliny vzrůstem relativně nízké, 

vytáhlé, nezřídka s deformovanými listy, zpravidla ojediněle rostoucí, jsme mapovali jako 

porosty s nízkou vitalitou. 

Vlhkost stanoviště jsme kategorizovali podle reliéfu, půdního pokryvu a zastoupení druhů 

cévnatých rostlin. Jako vlhká stanoviště jsme mapovali plochy se sníženinami, mrtvými 

rameny, tůněmi, jílovitými půdami. Z cévnatých rostlin byly pro vlhká stanoviště typické 

mokřadní druhy jako blatouch bahenní (Caltha palustris), devětsily (Petasites albus, P. 

hybridus, P. kablikianus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kostřava obrovská 

(Festuca gigantea), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), máta dlouholistá (Mentha 

longifolia), metlice trsnatá (Deschampsia flexuosa), olše (Alnus glutinosa, A. incana), ostřice 

oddálená (Carex remota), pryskyřníky (Ranunculus lanuginosus, R. repens), rozrazil potoční 

(Veronica beccabunga), sítiny (Juncus effusus, J. tenuis), psineček výběžkatý (Agrostis 

stolonifera), řeřišnice hořká (Cardamine amara), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum). 

Normálně vlhká stanoviště se nacházela na rovinném reliéfu bez častého vlivu povodňových 

vod, dále od říčních ramen a tůní. Normálně vlhká stanoviště se vyznačovala kyprými, 

humózními půdami, chyběly vlhkomilné a suchomilné druhy, časté byly mezofilní lesní 

druhy.  
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K nejčastějším patřily např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), klinopád obecný 

(Clinopodium vulgare), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kopytník evropský 

(Asarum europaeum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), lipnice hajní (Poa 

nemoralis), ostřice prstnatá (Carex digitata), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), rozrazil 

rezekvítek (Veronica chamaedrys), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), žindava 

evropská (Sanicula europaea). Suchá stanoviště jsme mapovali na vyvýšených místech, 

především na štěrkových lavicích, doprovázených vysýchavým hrubozrnným substrátem. 

Běžně je doprovázely druhy jako hadinec obecný (Echium vulgare), hledíček menší 

(Microrrhinum minus), lipnice smáčknutá (Poa compressa), krvavec menší (Sanguisorba 

minor), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), 

štětka planá (Dipsacus fullonum), turan ostrý (Erigeron acris), vrbovka rozmarýnolistá 

(Epilobium dodonaei).  

Vzhledem k velké dynamice změn reliéfu a průběhu říčního koryta v nivě Morávky, jsme 

na základě archivních leteckých snímků vektorizovali koryto Morávky v letech, které nejblíže 

odpovídaly každému roku mapování. 

2.2 Zpracování dat 

Zpracování geodat jsme provedli v programech ArcGIS a QGIS. Data byla následně 

vyhodnocena v SPSS Statistics a Statgraphics. V software ArcGIS jsme pomocí nástrojů 

topologie odstranili překrývající se plochy s křídlatkami. Data byla dále ořezána na hranici 

zkoumaného území. Z geometrické složky polygonů jsme vypočetli jejich výměru. Pro 

jednotlivé roky jsme v programu Statgraphics testovali normalitu velikostí porostů křídlatek 

pomocí Kolmogorova-Smirnovova testu, která v jednotlivých letech nebyla potvrzena. 

3. Výsledky 

3.1 Zjištěné změny rozšíření křídlatek 

Z analýzy dat z let 2007–2015 vyplývá, že v roce 2007 křídlatka zabírala celkem 29 % 

celkové výměry území (96,9 ha). Vlivem likvidace se celková výměra zmenšila na 19,6 % 

(65,3 ha) v roce 2009. Tři roky po skončení projektu, v roce 2013, činila výměra 

křídlatky 14,5 % (48,2 ha). V roce 2015 jsme však již zaznamenali nárůst velikosti ploch 

s křídlatkou o 0,9 ha na 49,1 ha. Vývoj velikostí ploch s křídlatkami je zobrazen na obrázku 2 

a v tabulce 2.  

Obrázek 2: Vývoj celkové výměry ploch s křídlatkami v zájmovém území v jednotlivých letech. 
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    V důsledku likvidace křídlatek došlo také ke změně struktury a pokryvnosti porostů 

křídlatek, jak je patrné na obrázku 3. Zatímco v roce 2007 byly nejvíce rozsáhlé polygony s 

pokryvnostmi nad 50,1 % (50,5 ha), v roce 2013 žádné porosty křídlatek s tak vysokou 

pokryvností nebyly zaznamenány. V roce 2015 byly opět zaznamenány a zaujímaly 0,3 ha. 

V roce 2013 byly nejrozšířenější porosty křídlatek s pokryvnostmi do 0,1 % a v roce 2015 to 

však již byly porosty s pokryvnostmi 0,11–1 %. 

Tabulka 2: Výměra ploch s křídlatkami a jejich podíl v zájmovém území podle intervalů pokryvnosti. 

 Výměra a podíl ploch křídlatek v jednotlivých intervalech pokryvnosti (ha) a (%) 

2007 2009 2013 2015 

Pokryvnost v % ha % ha % ha % ha % 

do 0,1 - - 8,1 2,4 24,4 7,3 11,8 3,5 

0,11–1,0 - - 17,9 5,4 15,0 4,5 20,2 6,0 

1,1–10,0 22,7 6,8 30,7 9,2 8,9 2,7 14,7 4,4 

10,1–50,0 23,7 7,1 6,4 1,9 - - 2,1 0,6 

50,1–100,0 50,5 15,1 2,2 0,7 - - 0,3 0,1 

Celková výměra v ha 96,9 - 65,3 - 48,2 - 49,1 - 

Podíl křídlatek v území v 

% 

 29,0  19,6  14,5  14,6 

Kromě změn pokryvností porostů křídlatek se zmenšily také jejich průměrné rozlohy 

(obrázek 4). Z grafu (obrázek 3) je patrné, že většina ploch je menší než 1 ha ve všech 

zkoumaných letech. Průměrná výměra ploch se v jednotlivých letech zmenšovala z 0,61 ha 

v roce 2007, na 0,38 v roce 2009, 0,32 v roce 2013 až po 0,14 ha v roce 2015. 

Obrázek 3: Vývoj velikosti ploch s křídlatkami podle intervalů pokryvnosti. 
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Obrázek 4: Velikosti mapovaných porostů s křídlatkami. Odlehlé hodnoty jsou znázorněny kolečkem a extrémně 

odlehlé symbolem hvězdičky. Identifikátor odlehlé plochy je totožný s identifikátorem ve webové aplikaci „Výskyt 

křídlatky“. 

 

Po skončení likvidace v roce 2010, jsme zaznamenali v roce 2015 vyšší míru fragmentace 

ploch s křídlatkami (tabulka 4). V roce 2015 byl zaznamenán mírný nárůst celkové plochy 

křídlatek a nárůst výměr porostů s vyššími pokryvnostmi křídlatek (obrázek 3). 

Tabulka 4: Počet ploch v jednotlivých intervalech pokryvností křídlatek. 

Pokryvnost (%) 2007 2009 2013 2015 

0,01–0,10 - 36 (21,1 %) 83 (55,7 %) 93 (26,4 %) 

0,11–1,0 - 54 (31,5 %) 48 (32,2 %) 125 (35,5 %) 

1,1–10,0 48 (30,0 %) 61 (35,7 %) 18 (12,1 %) 106 (30,1 %) 

10,1–50,0 40 (25,0 %) 17 (9,9 %) - 21 (6,0 %) 

50,1–100,0 72 (45,0 %) 3 (1,8 %) - 7 (2,0 %) 

celkem 160 (100 %) 171 (100 %) 149 (100 %) 352 (100 %) 

Výsledky dosavadního GNSS mapování porostů křídlatek jsme publikovali pomocí 

webové mapové aplikace Výskyt křídlatky (http://gis.vsb.cz/kridlatka). Tato mapová 

aplikace umožňuje porovnávat změny rozšíření porostů křídlatek se zaznamenanými atributy 

(pokryvnost, vlhkost stanoviště, vitalita, ID číslo) v jednotlivých letech nad mapovými 

podklady OpenStreetMap. 

 

 

 

 

http://gis.vsb.cz/kridlatka
http://gis.vsb.cz/kridlatka
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4. Závěr 

Ve druhé polovině 20. století došlo v nivě Morávky k takovému rozšíření porostů 

křídlatek, že v roce 2007, kdy začala realizace projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí 

Morávky“, pokrývaly jejich porosty téměř třetinu území. Opakovaná mapování, po skončení 

likvidace křídlatek v roce 2010, probíhala po třech a pěti letech. Zatím poslední mapování 

v roce 2015 přineslo zjištění, že se po roce 2013 porosty křídlatek nepatrně rozšířily (o 0,9 

ha), ale především došlo ke změnám ve prospěch porostů s vyššími pokryvnostmi křídlatek 

(tab. 2). Chemická likvidace byla úspěšná zejména v porostech křídlatek s vysokou 

pokryvností. V roce 2007 nebyly zaznamenány porosty s nejnižší pokryvností do 1,0 %, 

naopak v roce 2013 to nebyly porosty s pokryvností nad 10,0 % (tab. 2). Lze předpokládat, že 

členitý reliéf, četná mrtvá ramena a mrtvé dřevo na řadě míst přispěly k nedostatečnému 

ošetření křídlatek herbicidem. Po skončení likvidace, třebaže v mnohem nižších 

pokryvnostech, pokrývaly plochy s křídlatkami (roku 2013) přibližně polovinu výměry 

zaznamenané v roce 2007. Z opakovaných terénních mapování je zřejmé, že se budou 

porosty křídlatek bez dalšího managementu postupně rozšiřovat. Problematické také zůstává 

negativní působení účinné složky herbicidu Roundup glyfosátu na organismy, které nebylo 

v rámci projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ studováno. 
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Abstrakt.  

V literatuře zabývající se obnovou průmyslových měst je často zdůrazňována role kultury 

jako vhodného nástroje regenerace brownfields. Jednu ze specifických forem kulturou tažené 

regenerace představují dočasné či přechodné aktivity, které mohou dát vzniknout novým 

formám využití těchto prostor. Do procesu regenerace je zpravidla zapojena široká skupina 

aktérů, která operuje v různých formách vztahů, jež lze zastřešit termínem governance, 

přičemž v tomto příspěvku bude využita primárně její analytická dimenze. V předkládaném 

textu bude zaměřena pozornost na změny vztahů v průběhu governance, které předurčují 

způsob jednání aktérů, a na konflikty vznikající preferencí odlišných hodnot, jež se posléze 

odráží v odlišných očekáváních od regenerace brownfields. Studovaným prostorem je součást 

Dolu Hlubina, který je situován do rozsáhlého komplexu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. 

Zjištěné výsledky ukazují, že významným faktorem ovlivňujícím governance regenerace je 

asymetrie v mocenském postavení aktérů zapojených do tohoto procesu. 

Klíčová slova: kultura, governance, regenerace, brownfields, dočasné aktivity, Ostrava 

 
 

1. Úvod 

Přibližně od 70. let se v západních ekonomikách začalo projevovat relativní slábnutí 

významu tradičních průmyslových odvětví, které se zhmotnilo ve vzniku opuštěných, 

nedostatečně využitých průmyslových areálů, tzv. brownfields. Již v této době se v USA 

používala kultura jako nástroj regenerace brownfields a s odstupem 10-20 let se tento trend 

přesunul i do Evropy (Andres a Gresillon, 2011). 

V případě České republiky začaly brownfields vznikat především od 90. let v období 

politicko-ekonomické transformace. Předmětem výzkumu je proces regenerace areálu Dolu 

Hlubina v Ostravě, který je vymezen rokem 1992, kdy byla ukončena těžba uhlí a rokem 

2015, kdy byla dokončena první část přestavby. Výzkum byl realizován formou 

polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými aktéry a byla provedena analýza strategických a 

jiných dokumentů. 
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2. Teoretická část 

2.1 Kulturní centra tvořená dočasnými uživateli na brownfields 

V principu lze odlišovat dva základní přístupy ke kulturním aktivitám na brownfields, 

které obvykle přinášejí odlišné výsledky regenerace. Prvním přístupem je tzv. top-down styl 

řízení regenerace, jehož výsledkem zpravidla bývá klasická kulturní instituce na 

regenerovaném brownfieldu. Druhý přístup (bottom-up), na něž se text zaměřuje, využívá 

přítomnosti umělců, kteří na brownfieldu provozují kulturu a svojí činností brownfield 

postupně kreativně přetváří (Andres, 2011). Jedná se tedy o spontánně prováděnou regeneraci 

trhem opomíjených prostor kulturními aktéry (Andres, 2013). Často jde o umělce mimo 

zavedené instituce, kterým vyhovuje i jistá odtrženost od běžného provozu města, jenž jim 

umožňuje dívat se na (městskou) společnost s odstupem a reflektovat její dění (Andres, 2011). 

Technické řešení budov neustále odkazuje na jejich minulé využití, které však v přítomnosti 

není možné a taktéž plány do budoucna nejsou ujasněné. Tato nerozhodnost, časová 

neukotvenost a sémantická prázdnota místa, které svým charakterem nepředjímá další využití, 

skrývá potenciál pro vytvoření experimentální, více tolerantní kultury (Groth  a  Corijn,  

2005). 

Organicky vzniklá kultura na brownfields se od počátku tisíciletí stále častěji stává součástí 

formálního plánování kultury. Jak se rozšiřuje pojetí kultury, stává se i kulturní politika více 

holistickou, a do jejího záběru se pod vlivem konceptu kreativního města dostávají také aktéři 

provozující neformální kulturu na brownfields (Andres a Grésillon, 2011). V této souvislosti 

se objevuje třetí přístup k využití kultury jako nástroje regenerace, který bottom-up a top-

down přístup záměrně kombinuje s cílem vytvořit alternativní kulturní centrum (Krivý, 2013). 

Kultura na brownfields může být organizována do podoby kulturních čtvrtí. Jedná se o 

atraktivní čtvrť s mixem funkcí a vysokou koncentrací kulturních institucí. Odůvodněním pro 

takové zaměření kulturní politiky je efektivita rozvoje kultury, ekonomický růst a revitalizace 

(Markusen a Gadwa, 2010). Podle Mizzau a Montanari (2008) jsou podmínkou úspěchu 

kulturní čtvrti neformální sociální kontakty a sdílení informací mezi umělci v rámci čtvrti. 

Tím, že se jedná o komplementární činnosti, může docházet k multiplikačním efektům. 

Jako analytický nástroj průběhu vyjednávání podoby regenerace brownfields byla využita 

governance v těchto dimenzích: „a) aktéři a instituce (interakce, moc), b) strukturální rámce, 

c) normativní orientace“ (Kooiman 2003 cit. v Marková a Slach, 2013, s. 128). Zájmy a 

praktiky různých aktérů se v průběhu governance5 regenerace brownfields proměňují a stejně 

tak se proměňují vztahy mezi nimi. Andres (2013) na základě těchto změn rozlišuje tři fáze 

governance: krizovou fázi, vyčkávací/pozorovací fázi a přestavbovou fázi. Při krizové fázi se 

podnik dostane do krize, která vyvrcholí ukončením jeho původních aktivit. Během 

následující vyčkávací/pozorovací fáze není možné naplnit vizi regenerace kvůli množství 

překážek. Mezi ně může patřit nedostatečná poptávka po opuštěných prostorách na trhu 

nemovitostí, která je způsobena útlumem ekonomické aktivity a s ní související příliš velkou 

nabídkou opuštěných prostor, což jsou běžné problémy ve strukturálně postižených městech. 

Další komplikace, která může zdržovat započetí přestavby, je často finančně velmi náročná 

dekontaminace území. Na institucionální úrovni je toto období governance charakterizováno 

nedostatkem koordinace mezi dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Kvůli 

neschopnosti formálních aktérů situaci řešit objekty pustnou a místo je v rámci města 

marginalizováno. 

 

 

                                                           
5 Na mysli mám governance na úrovni tvorby projektu. 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

66 

 

Z takovéhoto chaotického prostředí, kde není jasné rozdělení pravomocí, mohou těžit 

neformální aktéři, nejčastěji umělci a provozovatelé kulturních aktivit. Právní vztah mezi 

vlastníkem a kulturními aktéry na brownfieldu je obvykle založen na krátkodobé smlouvě, 

proto se o nich často mluví jako o dočasných uživatelích. V této fázi dostávají od vlastníka 

volnou ruku ve formování a přizpůsobování místa pro své potřeby, čímž také dostávají moc 

nad místem. Na druhou stranu pro vlastníka je dočasný pronájem umělcům výhodný, protože 

svojí přítomností zabraňují vandalismu a údržbou a využíváním dalšímu chátrání. 

Vyčkávací/pozorovací fáze končí ve chvíli, kdy se rozhodující aktéři, tedy samospráva a 

vlastník, dohodnou na nové vizi a berou zpět do svých rukou moc při tvorbě místa. Nastává 

přestavbová fáze. Při ní obvykle vzniká konflikt s dočasnými uživateli, kteří místo utvářeli 

dosud. V případě, že zde zakořenili a nechtějí místo opustit, mohou se pustit do nerovného 

boje s výhledem nejistého výsledku. Do governance regenerace mohou přispět svými 

specifickými znalostmi místa z období, kdy ho svými aktivitami utvářeli (Healey, 1998), 

nicméně ve většině případů jsou kulturní aktivity dočasných uživatelů vytlačeny aktivitami s 

větším přímým ekonomickým efektem (Andres, 2011). 

3. Metody výzkumu 

V rámci výzkumu byly provedeny semistrukturované rozhovory a zanalyzovány rozvojové 

a jiné dokumenty. U dotazovaných, kteří se přímo účastnili vyjednávání o podobě 

přestavbového projektu areálu Dolu Hlubina6, se otázky zaměřily na motivace a hodnoty, se 

kterými do vyjednávání vstupovali. Druhá sada otázek se zabývala hodnocením prostředí 

vyjednávání, ve kterém různé hodnoty mohou vést k odlišným cílům, kterých účastníci 

vyjednáváním chtějí dosáhnout (Markusen a Gadwa, 2010), a následným sporům. 

Nedorozumění a nepochopení mohou také plynout z komunikace mezi aktéry s různým 

kulturním a profesním pozadím (Healey, 1998). Dále byl výzkum zacílen na zhodnocení míry, 

s jakou se původní aspirace promítly do výsledku projektu v závislosti na odlišném 

mocenském postavení. Výzkum se také pokusil postihnout rozdíl ve fungování sdružení 

Provoz Hlubina – to představuje zástupce dočasných kulturních aktérů (Andres, 2013) – v 

prostorech, kde působil ve vyčkávací/pozorovací fázi governance a v budovách, které prošly 

regenerací v přestavbové fázi. Pro prvně jmenovanou fázi je typické aktivní kreativní 

přetváření opuštěného prostoru. Tyto možnosti jsou v prostoru vzniklém v následné fázi již 

omezené, protože má definitivní podobu. 

4. Empirická část 

4.1 Historie zkoumaného území vzhledem k předmětu výzkumu 

Ekonomický propad města po roce 1989 byl vystřídán krátkým, ale intenzivním růstem v 

letech 2004-2008. V této době zaznamenala Ostrava ekonomický růst, a to především díky 

přílivu přímých zahraničních investic, které byly podporované exogenní low-road strategií 

těžící z atraktivity pro investory založené na levných vstupech. S příchodem globální 

ekonomické krize v roce 2008 byl tento typ strategie částečně vyčerpán, a proto bylo město 

nuceno budovat novou strategii založenou na využití vnitřního potenciálu – strategii 

endogenní.  

 

                                                           
6 Oficiální název projektu je Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Hlubina. Dále o něm budu 

psát jako o přestavbovém projektu. 
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Ta se zhmotnila například v kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK), 

pro jejíž potřeby byla v roce 2008 vytvořena Koncepce rozvoje kultury (dále jen Koncepce 

2008), a začaly se realizovat první projekty zaměřené na rozvoj kultury (Marková a Slach, 

2013). V souvislosti s tímto vývojem došlo ke změně chápání kultury v rozvoji města. Ve 

Strategickém plánu města z let 2005-2013 je kultura pouze krátce zmíněna v souvislosti s 

kvalitou života. Neměla tudíž silnou pozici v souvislosti s ekonomickým rozvojem. V 

Koncepci 2008 se už uvádí, že může mít pozitivní vliv na revitalizaci centra města, změnu 

negativní image a prevenci sociálně patologických jevů. V analýze stavu kulturní 

infrastruktury Koncepce 2008 je mimo jiné uvedeno, že chybí cenově dostupné prostory pro 

zájmovou a uměleckou činnost pro místní občany. Tuto situaci měl řešit projekt Inkubátoru 

pro umělce, jehož garantem je uveden jeden ze zakládajících členů později vzniknuvšího 

sdružení Provoz Hlubina. Kandidatura na EHMK 2015 byla vnímána jako symbolické a 

funkční dokončení restrukturalizace starého průmyslového regionu. V září 2010 rozhodla 

komise o přidělení titulu EHMK městu Plzeň a od té doby snahy o rozvoj kultury zeslábly, 

nicméně byly navázány některé vztahy mezi kulturními aktéry (Centrum městského a 

regionálního managementu, 2013). Kromě jiného byla kandidatura impulzem pro zahájení 

činnosti Provozu Hlubina, který je předmětem výzkumu. 

4.2 Governance regenerace Dolu Hlubina 

V roce 1992 byl důl Hlubina uzavřen. V té době ještě byla v provozu koksovna, která však 

svoji činnost ukončila v roce 1998 (Tejzr, 2007). V tomto roce byly zastaveny všechny 

původní činnosti a byla provedena základní technická sanace. Tehdejší vlastník, státní podnik 

DIAMO, zajišťoval opravy budov z dotací Ministerstva kultury, aby došlo k zachování 

památkově chráněných objektů7 a mohlo dojít k funkční rekonverzi. Předpokládaná cena 

přestavby přesahovala 200 milionů Kč, a proto bylo DIAMO zřejmé, že na tuto rekonverzi 

nebudou stačit prostředky ze státního rozpočtu. 

Lidé, kteří posléze utvořili Provoz, byli aktivní již před jeho založením. Mezi lety 2000 a 

2008 usiloval pozdější člen Provozu kulturními aktivitami na ostravských brownfields o 

změnu veřejného diskurzu ohledně smyslu průmyslového dědictví. V té době už také 

existoval plán této skupiny na založení kulturního centra pro prezentaci a tvorbu umění a 

jednou z motivací pořádání akcí bylo najít vhodný prostor, kde by centrum mohlo sídlit. V 

roce 2009 kontaktovali pozdější členové Provozu s žádostí o pomoc primátora, který je 

odkázal na tehdejšího ředitele společnosti Vítkovice s tím, že mu v budoucnu bude darován 

areál Dolu Hlubina8 a ten umělcům vyšel vstříc. Vzhledem k tomu, že zde našli místo pro 

realizaci projektu, pojmenovali nově založené sdružení Provoz Hlubina. Ostrava postoupila 

do druhého kola EHMK, a proto aktualizovala v roce 2010 dokument Přihláška, jehož 

součástí se stal projekt Provozu Továrna, který byl rozpracováním projektu Inkubátoru pro 

umělce a nyní jeho podstatou byla kulturní čtvrť. Nakonec se ale nerealizoval ve smyslu 

zajištění financování ani jeden z projektů. Po vyhlášení výsledků v září 2010 bylo jasné, že 

projekty z Přihlášky prostředky na realizaci nezískají.  

 

                                                           
7  Na konci roku 2002 jim byl udělen status Národní kulturní památky. 
8  V té době byl areál dolu Hlubina ještě ve veřejném vlastnictví, a to sice státního podniku DIAMO. Ke konci 

roku 2009 převedlo DIAMO celý areál Dolu Hlubina formou darovací smlouvy na Moravskoslezský kraj. Účetní 

hodnota převedeného majetku byla 58 130 000 Kč.  Od počátku roku 2010 dal Moravskoslezský kraj areál Dolu 

Hlubina do nájmu Sdružení DOV a posléze v říjnu 2012 mu jej bez jakýchkoliv podmínek ohledně dalšího 

využití daroval, což lze vzhledem k jeho hodnotě a prostředkům, které byly na záchranu památkově chráněných 

budov ze státního rozpočtu vydány, označit přinejmenším za zarážející. 
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Proto se Provoz v říjnu 2010 obrátil na Sdružení DOV9 se záměrem investičního projektu 

přestavby Hlubiny s cílem vybudování kulturní čtvrti a na konci roku 2011 spolu s ním podal 

projekt se žádostí o dotaci. Od DIAMO dostával Provoz nájemní smlouvu vždy pouze na 

dobu konání akce za cenu spotřebovaných energií a posléze od Sdružení DOV roční smlouvu 

za 1 000 Kč na měsíc. Nájmy tedy byly v této fázi nastaveny nízko, což bylo pro Provoz 

velmi důležité, protože jím pořádané aktivity neměly komerční povahu. 

Na konci roku 2010 zahájil Provoz s vlastníkem jednání o projektu přestavby. Provoz 

jednal přímo s vlastníkem a město do jednání nijak nezasahovalo. Role Provozu v tvorbě 

projektu spočívala v napsání obsahové části, ve které uplatnil svou vizi kulturní čtvrti. 

Vlastník v projektu zastával roli technického projektanta. Podle zástupce Sdružení DOV byl 

Provoz v této fázi nezastupitelný, protože Sdružení DOV by samo nedokázalo navrhnout 

kapacitní parametry jednotlivých funkcí v kulturní čtvrti. Toho Provoz byl schopen díky 

znalosti ostravské kulturní scény a jejích nedostatků. Nadto v areálu již nějaký čas kulturní 

aktivity provozoval, tudíž měl o možnostech objektů dobré informace. Na druhou stranu 

Sdružení DOV bylo podle člena Provozu při podání žádosti o dotaci nenahraditelné, protože 

disponovalo nezbytnými administrativními a manažerskými kapacitami. V roce 2012 se 

Provoz přestěhoval z budov, kterých se projekt týkal, do budovy, která součástí projektu 

nebyla. Působení na Hlubině před dokončením přestavby bylo podle slov členů Provozu 

dobrodružné a podle umělce, který zde vystupoval, měl prostor silnou atmosféru. Avšak 

materiální nedostatky budov neumožňovaly Provozu plně rozvinout své aktivity – chybělo 

vytápění, tudíž byly aktivity omezeny na období od jara do podzimu; budovy nebyly 

zabezpečeny proti krádeži, takže nemohly být osazeny stálým vybavením a nevyhovovaly 

bezpečnostním normám, a proto se odpovědnost za návštěvníky kulturních akcí přenášela na 

Provoz jako na pořadatele. V dubnu 2015 byly budovy zkolaudovány, a Provoz do nich mohl 

přestěhovat své aktivity. Tím také skončila governance první části regenerace Dolu Hlubina, 

kterou se v textu zabývám. 

Po ukončení projektu byla Provozu vlastníkem předložena smlouva drasticky navyšující 

nájemné, obsahující další sporné závazky. Nájem, který byl před přestavbou stanoven na 1 

000 Kč/měsíc, byl navýšen na 450 000 Kč/měsíc a dalších 120 000 Kč/měsíc bylo započítáno 

za úklid a údržbu. Provoz v této době zvažoval odchod z areálu, ale následně se mu podařilo 

vyjednat snížení nájmu na 120 000/měsíc se započtením údržby, ale bez platby za energie, 

která představuje dalších asi 100 000 Kč/měsíc výměnou za omezení jejich prostoru 

působnosti. Výše nájmu a plateb v nové smlouvě umožnila Provozu na Hlubině zůstat, 

nicméně ohrožuje naplnění vize kulturní čtvrti. 

5. Hodnocení výzkumu 

5.1 Hodnocení průběhu governance regenerace 

Ve vyčkávací/pozorovací fázi (2009-2010) byl majetkoprávní vztah mezi majitelem a 

Provozem, jak je to u dočasných uživatelů běžné, upraven pomocí dočasných krátkodobých 

nájemních smluv (Andres, 2013). S krátkodobou nájemní smlouvou se také pojí nejistota 

budoucnosti, jelikož může být brzy ukončena, respektive odmítnuto její prodloužení, navíc 

podle slov vlastníka byl Provoz v této fázi na Hlubině na zkoušku. Tato „strukturální 

nestabilita a nejistota ohledně budoucnosti poskytuje potenciál pro kreativní změnu“ (Hall, 

2000, s. 645) brownfieldu. 

 

                                                           
9 Celým názvem Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice je sdružení, které vzniklo, aby 

umožnilo společnosti Vítkovice čerpat dotace z fondů EU na rozvojové projekty v Dolní oblasti Vítkovic. 
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V následné přestavbové fázi dochází obvykle ke konfliktu mezi formálními aktéry  

a dočasnými uživateli (Andres, 2011). Na Hlubině, kde byla tato fáze vymezena lety 2010-

2015, však k žádnému konfliktu nedošlo a Provozu byla dána moc nad plánováním přestavby 

brownfieldu. Ve vyjednávání o podobě projektu přistupoval vlastník k umělcům jako k 

rovným partnerům a obě strany se shodly, že by bez schopností svého protějšku nemohl 

projekt vzniknout. Healey (1998) vzájemnou prospěšnost vysvětluje tím, že profesionálové a 

ostatní formální aktéři mají lepší přístup k formálním a teoretickým znalostem, ale nemají 

přístup k relevantním informacím o kvalitě míst a jejich problémech. Naopak umělci a ostatní 

neformální aktéři mají praktickou znalost místa, která je vytvářena denním užíváním prostoru. 

Dotazovaní z řad vlastníka i Provozu se shodli, že k nedorozuměním a nepochopením, které 

vyplývají z interkulturních rozdílů (tamtéž), během jednání téměř nedocházelo. 

5.3 Hodnocení výsledků regenerace 

Podle Krivý (2013) je jednou z charakteristik dočasných aktivit na brownfields 

spontánnost a různorodost. S tím, jak se z dočasných aktivit Provozu staly permanentní, se 

spontánnost a diverzita vytratily, protože funkce jsou nyní přesně vymezeny v projektu a nic 

na úbytku spontaneity nezměnil fakt, že ideovým autorem plánu přestavby jsou samotní 

umělci. Snahou Provozu je, aby spontaneita vznikala v interakcích mezi umělci, kteří zde 

tvoří. To se v současné době neděje, protože tak vysoké nájmy si může dovolit jenom 

vymezená sorta lidí, jejichž naladění na spontánní interakce s jinými tvůrci, ze kterých by 

pramenily inovace, je relativně nižší. Dotazovaný umělec popsal situaci slovy: „Někoho mají 

v ateliérech a zkušebnách, ale ty lidi tam jenom vedle sebe koexistují...Například tam mají 

zkušebnu staří týpci, kteří mají aparáty za statisíce a mají na ten nájem kasu...chtějí mít 

prostě vlastní prostor, kde nikoho nebudou rušit a nikdo nebude rušit je. Není to začínající 

kapela, která by chtěla sdílet svoje zkušenosti a měla tendenci spolupracovat s ostatními 

umělci“. Kvůli nepříznivému nastavení nájemního vztahu mezi Provozem a Sdružením DOV 

v kombinaci s nedostatečným financováním – Provoz čerpal v roce 2016 podle informace 

zástupce magistrátu dotaci 300 000 Kč/rok, která nestačí ani na zaplacení dvou měsíčních 

plateb za nájem a energie – je Provoz donucen finanční potíže promítnout do výše nájmu v 

ateliérech a zkušebnách. Kulturní čtvrť tak nemůže fungovat podle mechanismu, který Provoz 

navrhnul v projektu. 

Cílem regenerace Dolu Hlubina bylo pro Provoz získání adekvátního prostoru pro tvorbu a 

prezentaci umění. Tohoto cíle čistě z materiálního hlediska dosáhl, avšak vnější podmínky 

nejsou nastaveny tak, aby kulturní čtvrť fungovala podle jeho původních představ. Podle 

zástupců Sdružení DOV je nenaplnění vize napsané do projektu způsobeno především nízkou 

efektivitou práce a nedostatečnými organizačními schopnostmi členů Provozu. Nelze však 

také odhlédnout od tvrdých nájemních podmínek stanovených vlastníkem po přestavbě. Ty se 

zdají být nelegitimní, avšak vlastník (Michálek, 2015) argumentuje jejich adekvátností 

vzhledem k vysokým částkám vynakládaným na provoz a údržbu budov. Jestli je výše 

nájemného adekvátní nebo tak vlastník dosahuje zisku, není možné posoudit, protože 

Sdružení DOV nevede transparentní rozpočet. Jisté však je, že kapacity objektů, které prošly 

rekonverzí během přestavbového projektu – nyní zvažuji všechny objekty na Hlubině prošlé 

rekonverzí, nejenom ty, které má v nájmu Provoz – jsou za současných podmínek čistě pro 

kulturní využití naddimenzované. V současné době část spravovaná přímo vlastníkem hostí 

komerční akce jako firemní večírky a workshopy a část pronajatá Provozu řemeslníky, 

popřípadě finančně zajištěné umělce. Jak uvedl zástupce magistrátu, provozní náklady v obou 

částech jsou dotovány z veřejného rozpočtu ročně částkou 8,5 milionu Kč (stav v roce 2016). 
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Přestavbový projekt byl financován z prostředků IOP a jeho cena dosáhla 200 milionu Kč 

(Šůstková a kol., 2015). Finanční náročnost se projevila mimo jiné v definitivní povaze 

přestavby budov, které Provoz využívá. Provoz tak má omezené možnosti pro kreativní 

přetváření prostoru, a viditelnost umělců v prostoru je méně patrná. Jak se vyjádřil člen 

Provozu: „Už tam nejde s ničím hýbat“. Vzhledem k vyjádření členů Provozu k nedostatkům 

budov, ve kterých působili před přestavbou, by pro jejich činnost stačily pouze základní 

úpravy jako zabezpečení a zasíťování. Kromě ušetření veřejných prostředků by došlo k 

zachování unikátní industriální atmosféry, která se po přestavbě podle dotazovaného umělce 

vytratila. 

Podle zástupce Sdružení DOV bylo pro vlastníka hlavním cílem přestavby zachránit 

památkově chráněné objekty, dát jim novou funkci a zpřístupnit je veřejnosti. Tyto cíle však 

lze chápat jako korporátní komunikační obal. Jednou z motivací projektu podle něj bylo také 

vyčerpat peníze z IOP. Healey (1998) vidí příčinu této situace v systému financování rozvoje 

pomocí grantů. Pro dominantní aktéry (samospráva a soukromý sektor) se stává primární 

získání peněz z fondů a ne řešení prioritních místních problémů. Peníze z fondů se tak stávají 

cílem, nikoliv prostředkem k dosažení cílů. Důsledkem této motivace je u soukromého 

sektoru slabá vůle k uchování podmínek, za kterých může být projekt dlouhodobě udržitelný 

– viz skokové navýšení nájmu Provozu, přestože vlastník nemohl předpokládat, že 

nekomerčně pojatá kultura začne najednou vydělávat velké částky. Dále zástupce Sdružení 

DOV připustil, že jakým způsobem budou nové funkce zapadat do konceptu kulturní čtvrti je 

druhotné. To je patrné na situaci, že vlastník s Provozem jako s autorem konceptu nijak 

nekonzultuje příchod nových nájemníků. Vyvstávají tedy pochybnosti, jak vážně to vlastník s 

konceptem kulturní čtvrti myslel, nicméně finanční cíle se mu přestavbou naplnit podařilo. 

5.3 Spekulace a budoucí vývoj 

Nad výší nájmů na Hlubině se pozastavil dotazovaný umělec s poukazem na diskuzi, 

kterou vedl s ostatními umělci v Berlíně. Debata se točila kolem čtvrtí, které získají popularitu 

díky přítomnosti umělců, ale když stoupnou nájmy, umělci jsou nuceni se vystěhovat do jiné 

čtvrti10. V případě Hlubiny jsou však podle něj nájmy vysoko ještě před tím, než lokalita 

začala být populární. To by ukazovalo na nepovedenou snahu o valorizaci území skrze 

přítomnost umělců – gentrifikaci taženou umělci. Tento mechanismus, ve kterém hrají roli na 

jedné straně developeři a na druhé umělci, je znám již od počátku 80. let, kdy ho Zukin 

analyzovala na příkladu Manhattanu (1982 cit. v Markusen a Gadwa, 2010, s. 383). Pokud 

bych si zde dovolil spekulovat, tak je možné reinterpretovat slova, která podle zástupce 

Sdružení DOV řekl majitel Vítkovic členům Provozu v roce 2010, když s ním jednali o 

přestěhování jejich aktivit na Hlubinu: „ať na Hlubině chvíli působí a otestují si, jestli by se 

dokázali se svými aktivitami etablovat“. Mohla by znamenat jeho snahu zjistit, zda 

symbolické působení jejich aktivit má potenciál revalorizovat území v souvislosti se 

Sdružením DOV plánovanou rezidenční výstavbou v DOV (Pavliňák, 2012). 

Andres (2011) píše, že kulturní aktivity dočasných uživatelů jsou většinou nahrazeny 

aktivitami, které jsou pro vlastníka ekonomicky přínosnější. Avšak v případě jejich participace 

na přestavbě se z nich, tak jako v případě Provozu, obvykle stávají permanentní aktivity. 

Podle zástupce Sdružení DOV bude v budoucnu nutné vztah Provozu a Sdružení DOV 

upravit, pokud bude Provoz dlužit více na nájemném nebo v případě nějakého většího 

pochybení. „Časem asi bude nutný ze strany DOV (Sdružení) nějaký větší zásah, nicméně 

úplný odchod Provozu podle mě není řešením.  

 

                                                           
10 Tuto situaci v Berlíně potvrzuje i Jakob (2013). 
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Tím řešením je podle mě nějaká reorganizace kompetencí...že z nich bude sejmuto nějaké 

břímě nebo zodpovědnost“. Jak moc permanentní budou aktivity Provozu na Hlubině a jakou 

budou mít podobu, tedy ukáže čas. 

6. Závěr 

Průběh vyjednávání se od běžného vývoje lišil především v tom, že během přestavbové 

fáze nedošlo ke konfliktu mezi umělci a vlastníkem, který by vedl k vytlačení kulturních 

aktivit. Tito aktéři se shodli na vizi nového využití jako kulturní čtvrti. Provoz byl tedy z 

pozice moci vlastníka využit při formulování podoby projektu, a konflikt tak byl přesunut až 

do období po jeho ukončení. Konflikt byl způsoben tím, že ihned po kolaudaci začal vlastník 

pomocí výše nájemného vyvíjet tlak, aby Provoz začal vytvářet zisk. Zásadní rozdíl oproti 

příkladům ze zahraničí (Andres, 2011; Krivý, 2013), kde k tomu nedošlo, byl v tom, že 

vlastníkem objektů byl veřejný sektor, jehož motivací je ve větší míře rozvoj kultury a/nebo 

ekonomický růst v delším období. K vyhledání pomoci u soukromého sektoru byl Provoz 

donucen až slabostí veřejného sektoru, který mu podporu pouze deklaroval, ale ve skutečnosti 

pro něj nebyl schopen nic udělat. 

Projekt kulturní čtvrti se podařilo naplnit pouze z malé části. To je způsobeno vysokým 

nájmem, který platí Provoz vlastníkovi a jeho následným promítnutím do výše nájmů, které 

Provoz požaduje po umělcích. Například kapacita ateliérů je využita, ale výše nájmů přitáhla 

typy umělců a aktivit, pro které není přirozená tvorba zahrnující interakce. Tím se omezila 

spontánnost tvorby a diverzita, která je pro kulturní čtvrti důležitá a nemůže dojít ani k 

multiplikačním efektům, které by z interakcí měly vznikat. Druhým hlavním důvodem je 

nízká finanční podpora veřejného sektoru, která nedovoluje členům Provozu věnovat se 

činnosti naplno, popřípadě zaplatit zaměstnance s potřebnými organizačními schopnostmi. 

Pozitivní je, že došlo k zachování památkově chráněných industriálních budov a k 

regeneraci byly využity specifické znalosti dočasných kulturních aktérů, což se projevilo na 

kreativní práci s fyzickými strukturami brownfieldu. Na druhé straně moc velkého podniku, 

která je typická pro staré průmyslové regiony (Rumpel, Slach, 2012), nedovoluje plně využít 

potenciálu dočasných kulturních aktivit. 

 

Poděkování 

Příspěvek byl zpracován v rámci grantu SGS09/PřF/2006 Adaptabilita průmyslových měst 

a regionů. 
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Abstrakt. 

Developerská činnost hraje v utváření rázu krajiny důležitou roli. Developeři by v ideálním 

případě měli společně s představiteli veřejného sektoru nalézt určitou shodu na tom, jakým 

způsobem se bude daná lokalita rozvíjet, aby nedocházelo např. k jejímu zbytečnému 

přetěžování. Ne vždy však k této situaci dochází. Cílem předkládaného příspěvku je pak na 

modelovém příkladu města Brna v diskusi s relevantní odbornou literaturou, vlastními 

zkušenostmi z prostředí a z rozhovorů s odborníky analyzovat a vyhodnotit velké 

developerské projekty. Půjde převážně o projekty, které byly v posledních letech realizovány, 

případně se jejich realizace chystá. Důraz je kladen na problematiku výstavby „na zelené 

louce“ vs. na brownfields. Článek rovněž slouží k otevření diskuse nad otázkou, koho si pod 

pojmem developer lze představit. 

Klíčová slova: developer, zelená louka, brownfields, projekt, územní plán 

 

 

1. Úvod 

Developerské prostředí je ovlivňováno jak ze strany veřejného sektoru, tak ze stran 

sektoru privátního. Soudobá ekonomika podle Ochrany a kol. (2010) v současné době existuje 

ve formě smíšené ekonomiky, která je tvořena podsystémem výše zmíněných sektorů. 

Důležitým předpokladem pro správné pochopení problematiky je si vymezit vztah trh, stát a 

občanský sektor. Tento vztah popisuje ve své monografii Potůček (1997: 11). Zabývá se 

otázkou, zda a proč je třeba regulovat činnost lidí. Jak správně podotýká, odpověď na tuto 

otázku se liší. Tvrdí však, že „soudobé sociální, ekonomické a politické instituce jsou, ať se 

nám to líbí nebo ne, natolik složitým a navzájem propletenými soukolími, že regulovat činnost 

lidí je nutnou podmínkou přežití společenského organismu“. Regulace pak dělí podle toho, 

jestli mají direktivní povahu (zákaz, příkaz), nebo se jedná o nepřímé formy regulací (hrozby 

sankcí, pozitivní motivace např. v podobě nějaké odměny). Co se týká vymezení trhu, státu a 

občanského sektoru, Potůček (1997) vnímá trh jako samoregulační systém, kde dochází 

k alokaci zdrojů skrze poptávku a nabídku, dosažený zisk či ztrátu. Trh tedy plní roli 

prostředníka moci ekonomické. Na druhou stranu stát vytváří obecný rámec fungování 

společnosti a vykonává moc politickou. Občanský sektor je pak tvořen organizacemi, jenže se 

skládají z lidí, mající společné cíle. Může se např. jednat o nejrůznější neziskové organizace.  
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Z hlediska tohoto příspěvku je třeba se bavit o tzv. subjektech územního rozvoje. Maier 

se Čtyrokým (2000) je dělí podle toho, jak se angažují v procesu investiční výstavby a podle 

způsobu, jakým nakládají s hotovou stavbou na: 
 

 stavebníky – přímí investoři financující stavební či nestavební investici, kterou sami 

realizují a později i využívají; 

 investory – ti podnikají v oblasti veřejných investic, dokončenou stavbu hodlají přímo 

využívat, případně ji alespoň dlouhodobě vlastnit. Jak uvádí Achour (2004), hlavní 

rozdíl mezi developerem a investorem tkví v tom, že investor chce vlastnit výsledný 

projekt/nemovitost, zároveň však není ochoten nést rizika spojená s výstavbou; 

 developery – podnikatelé realizující stavební investice, kteří ve finále stavbu prodají, 

případně ji pronajímají. 

Dále jsou subjekty děleny podle kritérií uplatňovaných pro investice do územního rozvoje 

na: 

 komerční podnikatele – sledují hlavní vlastní zisk; 

 veřejné subjekty – sledují obecnou prospěšnost, při rozhodování by měly hájit 

veřejný zájem; 

 a neziskové subjekty – sledují takové cíle, pro něž byly zřízeny. 

Do územního rozvoje samozřejmě patří další subjekty, které mají určitý vliv na utváření 

prostředí. Jsou jimi např. vlastníci pozemků, finanční instituce, realitní kanceláře, pozemkoví 

makléři, odhadci cen nemovitostí, právní poradci pro nemovitosti, stavební firmy, projektanti 

staveb atd. 

2. Cíl příspěvku a použité metody 

Cílem předkládaného příspěvku je na modelovém příkladu města Brna analyzovat 

současný stav nastavených procesů v developerském prostředí a představit některé 

významnější projekty, které byly v posledních letech realizovány, případně se jejich realizace 

teprve chystá. Mezi metody, které byly při zpracování příspěvku využity, patří rešerše 

odborné literatury, vlastní terénní šetření a v neposlední řadě rozhovory s odborníky 

z Magistrátu města Brna, konkrétně z Kanceláře strategie města. Příspěvek rovněž slouží 

k otevření diskuse nad otázkou, koho si pod pojmem developer lze představit. 

3. Veřejný sektor a developer 

V následujících podkapitolách budou představeny obecné informace týkající se vztahu 

veřejného sektoru a developera v dané lokalitě, poté bude tento vztah aplikován na konkrétní 

příklad, kterým je pro tento příspěvek zvoleno město Brno. 

3.1 Role veřejného sektoru a developera  

    Pro účely tohoto příspěvku jsou stěžejním tématem veřejné subjekty. Ochrana a kol. (2010) 

uvádí, že ve veřejném sektoru vystupují dva druhy aktérů. Jedním z nich jsou aktéři státní 

správy, druhými jsou aktéři samosprávy, jejichž fungování je upraveno skrze kompetenční 

zákon, zákon o zřízení krajů, zákon o obcích. Jak uvádí Potůček (1997: 14) „stát je v 

idealizovaném prostředí neosobním představitelem a vykonavatelem toho, co je deklarováno 

jako obecný nebo-li veřejný zájem“. Pod ním si lze představit takový zájem, který odpovídá 

potřebám společnosti. Otázkou ovšem zůstává, jak v praxi nalézt kritérium, které by veřejný 

zájem přesně definovalo. 
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Z hlediska developerského prostředí se na veřejný sektor dá nahlížet jako na stranu 

nabídky území, poptávkovou stranu pak tvoří z větší část soukromý sektor. Realizace 

developerských projektů je tak výsledkem nabídky a poptávky v daném území. Představitelé 

daného města mohou nabídku ovlivnit zejména kvalitně zpracovaným procesem územního 

plánování, ze kterého je zřejmé, jakou funkci má daná lokalita plnit. Jak uvádí Viturka a kol. 

(2015:8) „základním cílem územního plánování (v zahraničí se v tomto kontextu obvykle 

používá korespondující pojem prostorové plánování – spatial planning) je fyzická regulace 

využívání území, která je orientována na optimální funkční a intenzivní využití pozemků 

(včetně stanovení podmínek výstavby a ochrany kulturního a přírodního dědictví)“. Lze 

konstatovat, že se jedná o omezování vzniku negativních externalit, které by mohly vzniknout 

při neřízeném rozvoji dané lokality. Územní plánování se dá také chápat jako jakýsi soulad 

veřejných a soukromých zájmů. 

Skrze nástroje územního plánování, tak veřejný sektor dá najevo, jakým způsobem chce 

své území využít. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů se mezi nástroje územního plánování řadí 

územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, 

územní rozhodnutí, územní řízení, územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o 

asanaci území. Dle mého názoru jsou pro developera z hlediska zjištění si informací o 

využitelnosti území nejdůležitějším nástrojem územně plánovací dokumentace, mezi které 

patří územní plán a regulační plán. Každý z těchto nástrojů má jiný účel. Územní plán 

identifikuje zásady rozvoje území, regulační plán pak řeší konkrétní využitelnost jednotlivých 

parcel (Viturka a kol., 2015). Vinklárková (2016) ve své studii zkoumá problematiku 

veřejného zájmu ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Jako důležitý faktor spatřuje 

samotný prostor, resp. krajinu. 

Role veřejného sektoru v území by se tak dala rozdělit do tří základních kroků – znalost 

prostředí, plánování a koordinace. Aby zástupci veřejného sektoru mohli řídit rozvoj dané 

lokality účelově, musí mít o ní velké množství informací. Z těchto informací posléze 

vycházejí při plánování v území. Poslední role je role koordinační, kdy veřejný sektor 

komunikuje s představiteli soukromého sektoru a pomáhá mu při realizaci jeho projektů. 

Velkou roli v rozvoji území hraje také chování samotných developerů, tedy strana poptávky. 

Achour (2004) uvádí tři různé scénáře, jak developeři uvažují při realizaci projektů: 
 

 developer ví, jaký projekt chce realizovat, a hledá tedy pro něj konkrétní pozemek, 

 nebo nejdříve hledá pozemek, aniž by přesně věděl, jaký projekt tam bude realizovat, 

 nebo developer zkupuje pozemky, aby je přeprodal dalšímu developerovi, který s ním 

dále nakládá podle svého uvážení. 

Na základě informací, které vyplynuly z realizovaných rozhovorů s odborníky 

z Kanceláře strategie města, by bylo možné přidat čtvrtý scénář. Tím je situace, kdy developer 

není investorem daného projektu, ale investora do území hledá a ten následně projekt 

financuje od jeho počátku. Příkladem by mohlo být CTP Invest, které do Brna přilákalo 

společnost Amazon, jehož investice se však nekonala.  

3.2 Veřejný sektor a developer v Brně 

Z rozhovorů se zástupci Magistrátu města Brna vyplynulo, že neexistuje univerzální 

postup při komunikaci veřejného sektoru se zástupci developerských firem. Jinými slovy, ve 

městě Brně neexistuje systémově nastavený způsob komunikace developera a představitele 

veřejného sektoru.  
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     Zejména v tzv. předprojektové fázi projektu chybí městu nástroj na komunikaci 

s developerem – v této fázi přichází developer s myšlenkou a očekává od města zpětnou 

vazbu, kdy by město a developer nalezli společné řešení, které by vyřešilo jednak problémy 

města v dané lokalitě, a zároveň by developerovi přineslo zisk. Skutečnost je ovšem taková, 

že město od developera očekává již hotový návrh projektu a zároveň se již ani developer 

s městem tímto způsobem komunikovat nesnaží. Zde se tedy jednoznačně nabízí prostor pro 

zlepšení. V současnosti komunikace developera a města probíhá zejména na politické úrovni, 

kdy developeři se svými projekty oslovují konkrétní politiky. Neprobíhá tak žádná soutěž o 

to, který developer využije určitou plochu, spíše probíhají jednání s jednotlivými developery, 

kteří projevili zájem. Tato komunikace probíhá různě, nejčastěji nastávají situace, kdy 

developer: 

 kontaktuje politika s tím, že si vytipoval lokalitu dle územního plánu a jedná o jejím 

možném využití, 

 představí projekt a žádá město, aby mu poskytlo odpovídající plochu pro jeho 

realizaci, 

 již ve městě působící developer se chce dále rozvíjet a obrací se proto na město se 

zájmem o nové prostory. 
 

Ve městě Brně je v současnosti developerská činnost zcela ponechána na soukromém 

sektoru. Otázka, nakolik by developerství ve městě mělo být realizováno soukromým 

sektorem a nakolik sektorem veřejným, zůstává na pováženou. Jeden z pohledů na 

developerskou činnost ve městě nabízí myšlenku, že samotné město by mělo být v ideálním 

případě developerem. Městu jako veřejnému sektoru však chybí schopnost operativního 

vyjednávání, což je způsobeno nutností řídit se nastavenými postupy, které brzdí možnost 

rychlého rozhodování. Proto je často soukromý sektor v realizaci svých projektů úspěšnější. 

Na druhou stranu však veřejný sektor, na rozdíl od soukromých developerských firem, sleduje 

dlouhodobé rozvojové cíle města a neorientuje se primárně na zisk.  
 

 

3.3 Příklady významných projektů 
 

Přestože je komunikace mezi těmito dvěma aktéry územního rozvoje v Brně ponechána 

spíše na aktivitě developera, podařilo se v posledních letech realizovat velmi zajímavé 

projekty. Pro účely tohoto článku byly vybrány čtyři projekty, které byly realizovány, resp. se 

v současné době realizují. 
 

3.3.1 Černovická terasa 

     Projekt Černovické terasy (umístění – jihovýchodní část města Brna) reagoval 

v devadesátých letech na vysokou nezaměstnanost. Jedná se typický projekt na zelené louce, 

kde zpočátku vyrostly převážně montovny, v současné době zde nalezneme nejrůznější 

výzkumná centra. Tato průmyslová zóna je zároveň jednou z nejúspěšnějších v rámci ČR. 

Významnou roli v této oblasti hraje developer CTP Invest, který velkou část této lokality 

pronajímá společnostem jako je např. Acer Czech Republic s.r.o. či Honeywell, s.r.o. 

(globální vývojové centrum turbomotorů). Nevýhodou této lokality je ovšem chybějící přímé 

napojení na dálnici D1. 

3.3.2 Rozvojová zóna Heršpická 

    Tato lokalita je rozdělena do tří zón – Heršpická, Pražákova-Vídeňská a Vodařská. 

Nejvýznamnější projekty, které se v této rozvojové zóně realizovaly, jsou bezesporu M-Palác, 

Spielberk Office Center a AZ-Tower (město Brno, 2014). Konkrétně Spielberk Office Center 

lze považovat za velmi zdařilý projekt. Developerská firma CTP Invest při jeho realizaci 

uvažovala velmi zajímavým způsobem. Tyto administrativní budovy, které jsou zde 

vystavěny, jsou založeny na principu ekologicky šetrných domů. V kombinaci s příjemným 
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prostředím je tato oblast z hlediska obsazenosti kancelářských prostor téměř plně využita. 

Problémem oblasti tak může být nedostatek místa na parkování, a ne příliš propracovaná 

návaznost na měststkou hromadnou dopravu. Navíc v nočních hodinách se tato oblast stává 

lokalitou „mrtvou“. 

3.3.3 Vaňkovka 

     Toto obchodní centrum nacházející se v blízkosti historického jádra města bylo 

revitalizováno v letech 2003-2005 na místě bývalého průmyslového areálu. Investorem 

projektu byla společnost ECE a Jižní centrum (město Brno, 2013). Poměrně rychle se toto 

centrum stalo oblíbeným místem, které denně navštíví velké množství návštěvníků. Kromě 

zmíněné blízkosti k centru města těží Vaňkovka také z dobrého napojení na městkou 

hromadnou dopravu, autobusové nádraží a parkoviště. Co je ovšem Vaňkovce částečně 

vyčítáno je skutečnost, že s její realizací se nepodařilo v jejím okolí vytvořit živý bulvár. 
 

3.3.4 Vlněna 
 

    Bývalý textilní závod nacházející se v blízkosti Vaňkovky nebyl v posledních letech 

využíván. V současné době (2016) prochází demolicí, přičemž z původní stavby zůstane 

zachován pouze Bochnerův palác v Přízově ulici. Investorem je v tomto případě opět 

developerská společnost CTP Invest, která plánuje areál komplexně využít. Kromě 

administrativních jednotek, které zde budou vystavěny, má v plánu v lokalitě postavit také 

bytové jednotky a u nich vytvořit živé centrum určené k trávení volného času. Jaká bude 

ovšem realita, se ukáže v následujících letech. 

 

4. Závěr  

Výčet projektů, které se v Brně či v jeho okolí realizovaly nebo budou realizovat, 

samozřejmě není konečný. Jmenovat lze např. obchodní centrum Olympia, která významně 

ovlivňuje dopravní situaci ve městě. Dalším projektem je např. Technologický park, kde se 

soustředí významné inovační firmy. Z těch projektů, které se mají realizovat v blízké 

budoucnosti, lze zmínit projekt výstavby bytových jednotek na Jaselské ulici. Brněnským 

evergreenem je zcela jistě oblast Jižního centra, jejíž rozvoj je významně ovlivněn plány na 

výstavbu nového hlavního nádraží. 

U výše zmíněných projektů se také objevuje důležitá firma, která hraje v rámci 

developerské činnosti (a to nejen ve města Brně) důležitou roli. Touto firmou je CTP Invest. 

Tuto skutečnost již ve svém článku potvrdili autoři Kunc, Tonev a Andráško (2008: 93), kteří 

tvrdí, že „nejvýznamnější a největší firmou, která se komerčně zabývá průmyslovým 

developerstvím a realitami v České republice je společnost CTP Invest“. Jisté je, že pokud 

chce město být z hlediska rozvoje svého území efektivní, mělo by si stanovit jasná pravidla, 

která k tomuto cíli povedou. Důležité je, aby plnilo výše zmíněné role-znalost prostředí, 

plánování a koordinace. Efektivní komunikace developera a zástupců veřejného sektoru se 

zapojením místních komunit přinese všem více pozitiv, než když je rozvoj lokalit 

nekoordinovaný. Nabízí se také otázka, zda by město nemělo být více proaktivní a nenechávat 

výstavbu bytových či administrativních jednotek na soukromém sektoru. Současná situace je 

taková, že Brno rezignovalo na funkci developera v území. Není to ale právě chyba? 
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Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu v rámci projektu specifického výzkumu řešeného na 

Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity - MUNI/A/0943/2015: Nákupní centra a 

nákupní zvyklosti teenagerů: modelový příklad města Brna. 
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Abstrakt.  

Článek se zabývá vybranými aspekty dopadů těžby uhlí, změnami krajiny a životního 

prostředí ve starém průmyslovém regionu - Ostravsko-karvinském revíru. Dobývání černého 

uhlí a těžký průmysl zde přinesly v minulých dvou stoletích dynamický sídelní a hospodářský 

rozvoj, ale také rozsáhlé narušení životního prostředí s devastací krajiny, zvláště pak na 

Karvinsku. V karvinské části Ostravsko-karvinského revíru, v níž exploatace uhlí měla i 

v posledních dvaceti letech mimořádný socioekonomický význam, bylo životní prostředí 

postiženo zvláště následky důlní činnosti. V současné době dochází v dobývacích prostorech 

společnosti Ostravsko karvinských dolů k útlumu těžby a současně jsou zde realizovány různé 

formy rekultivace a revitalizace devastované krajiny; probíhá likvidace starých ekologických 

zátěží z těžby uhlí a ze specifické průmyslové činnosti a rovněž zde dochází ke snížení 

znečištění ovzduší některými škodlivinami i k mírnému zlepšení kvality povrchových vod. 

Přinese však v následujících letech plánovaný útlum těžby uhlí v tomto hornickém revíru a 

průmyslovém regionu očekávané výraznější zlepšení kvality života a životního prostředí? Nad 

touto otázkou se zamýšlí příspěvek. 

Klíčová slova: těžba uhlí, OKD, Ostravsko-karvinský revír, změny krajiny, rekultivace, 

životní prostředí 

 

1. Úvod  

Ostravsko-karvinský revír (OKR) má od dob průmyslové revoluce klíčové postavení 

v exploataci černého uhlí a těžkém průmyslu. Tato odvětví s sebou přinesla v průběhu 19. a 

20. století nejen dynamický hospodářský rozvoj a značnou koncentraci obyvatelstva do rychle 

rostoucích měst ostravské aglomerace, ale také řadu sociálních, ekonomických, 

environmentálních a jiných problémů, které se ve větší míře projevily až ve druhé polovině 

20. století a které změnily charakter a využití krajiny i image zdejších měst. Region patřil 

z hlediska těžby černého uhlí k nejvýznamnějším v Evropě.  Do konce 80. let minulého století 

se v OKR těžilo kolem 90 % z celkové produkce černého uhlí v bývalém Československu. Na 

počátku 90. let, po transformaci českého hornictví, byla utlumena těžba černého uhlí na 

Ostravsku i v jiných částech Česka. Karvinsko však zaujímalo nadále klíčové postavení 

v těžbě uhlí.  V současnosti se zde těží ve 4 důlních závodech veškeré černé uhlí v ČR.  Jen 

nepatrná část těžby připadá na frýdecko-místeckou část revíru, kde je dosud v provozu jediný 

důlní závod Paskov ve Staříči. Od přelomu 80. a 90. let se celková produkce koksovatelného a 

energetického uhlí snížila z cca 28 milionů tun na necelých 9 milionů tun (www.okd.cz).  

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

80 

 

    Dosud se uhlí těží v dobývacích prostorech Dolu Karviná (se závody v Karviné a Orlové-

Lazech), Dolu Darkov a Dolu ČSM ve Stonavě ve slojích karvinského souvrství v hloubkách 

až kolem 1000 m pod povrchem. Karvinské sloje dosahují mocnosti až 5 m a nejhlubší 

těžitelná sloj má místy mocnost i přes 10 metrů. Ačkoliv jsou zde dosud zásoby vysoce 

kvalitního uhlí, nelze v současné době prognózovat vývoj exploatace této suroviny a tím i její 

sociální, ekonomické, environmentální aj. důsledky. Do rentability těžby vstupuje řada 

faktorů, zejména klesající cena uhlí na světových trzích, krize v těžebním, hutním a 

navazujícím kovoprůmyslu, dodavatelsko-odběratelské vztahy; ekonomická situace a 

provozní náklady podniků, ale také náklady na likvidaci důlních škod v dotčeném území, 

náklady na rekonstrukce zničených povrchových objektů, náklady na sanace a rekultivace, 

bez nichž by život v tomto území z důvodu jeho devastace, nebyl možný.  V těchto 

souvislostech se očekává další útlum produkce uhlí; nejdříve ve Staříči na Frýdecko-Místecku 

(koncem roku 2016), poté na Karvinsku v Dole Darkov a v Orlové - Lazech (v letech 2017-

18), kde jsou v současnosti již výrazně horší podmínky k dobývání a těžba je nerentabilní. 

Snahy o zachování těžby ze strany soukromé společnosti OKD i státu jsou zaměřeny na Doly 

Karviná a ČSM ve Stonavě, které se zatím jeví jako životaschopné (asi do roku 2024). 

S útlumem těžby je však spojeno omezování negativních dopadů těžby. V posledních letech 

tak zde naopak dochází k pozitivním změnám v krajině a v životním prostředí.  

2. Dopady hornické činnosti v životním prostředí 

Území dobývacích prostorů představuje řadu let značně změněnou antropogenní 

krajinu, postiženou důlní činností. Krajina na Karvinsku je v důsledku poddolování 

devastována poklesy terénu, zvodnělými poklesovými kotlinami; současně je zatížena odvaly 

hlušiny, sedimentačními odkalovacími nádržemi, různými průmyslovými a skladovacími 

areály. Území je taktéž silně znečištěno zvláště prašným aerosolem a dalšími škodlivinami a 

rovněž povrchové a podpovrchové vody jsou trvale silně znečištěné. V lokalitách těžby, úprav 

a zpracování uhlí jsou trvalým problémem v povrchových vodách nerozpuštěné látky (prašné 

částice rozptýlené v odpadních vodách z úpraven uhlí), v podzemních vodách rovněž slané 

důlní vody, které je nutno čerpat a na povrchu dosud bez využití vypouštět do nádrží a toků. 

Z hlediska životního prostředí, dopadů na ekosystémy a lidské zdraví patří k nejzávažnějším 

problémům znečištění ovzduší; v OKD pak zvláště znečištění suspendovanými částicemi 

prašného aerosolu ve frakcích velikostí 10 m (PM10) a 2,5  m (PM2,5), dále znečištění 

aromatickými uhlovodíky benzo(a)pyrenem, oxidem uhelnatým a oxidy dusíku. Přes výrazný 

pokles emisí oxidů síry a prachu v průběhu 90. let, patří celý region trvale k nejvíce 

postiženým v Evropě. Mezi hlavní zdroje znečištění patří provozy těžkého a chemického 

průmyslu, energetiky, areály důlních a hutních podniků se skládkami průmyslových odpadů, 

haldami, dále nákladní a osobní doprava, ale rovněž početné malé zdroje znečištění ovzduší - 

domácí topeniště v rodinných domech v zázemí měst.  Koncentrace prašných částic PM10 

s průměrnými ročními hodnotami přesahujícími limit 40 g/m3 jsou registrovány v celé hustě 

zalidněné ostravské aglomeraci.  V Ostravě, Karviné, Orlové, Havířově, Bohumíně, Českém 

Těšíně, Třinci jsou často překračovány také povolené hodnoty maximálních denních imisních 

limitů (50 g/m3), zvláště pak při inverzních situacích v podzimních a zimních měsících, 

občas až osminásobně. V exponovaných lokalitách byly v posledních 10 letech limitní 

hodnoty překročeny v 75 – 105 dnech v roce (ČHMÚ, 2015).  Taktéž imise některých 

uhlovodíků jsou mimořádným problémem průmyslového regionu. Benzo(a)pyren, se silnými 

karcinogenními účinky na lidský organismus, zde představuje vážná rizika. Do ovzduší se 

dostává při nedokonalém spalování uhlí, při výrobě koksu apod.  Koncentrace benzo(a)pyrenu 

v OKR v posledních letech stagnují; na Karvinsku se dokonce mírně zvýšily. 
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 Limit průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (1 g/m3) byl v některých letech až 

pětinásobně překročen, zvláště pak v blízkosti hutních provozů v Ostravě, Třinci i v Karviné.  

Součástí těžby uhlí je produkce hlušiny. Odpadní kámen se ukládal na povrchu terénu 

v blízkosti důlních závodů na haldách. Na tunu vytěženého uhlí připadala při nových 

otvírkách až 1 tuna odpadního kamene.  V 80. letech vyvážely doly až okolo 20 mil. t hlušin 

ročně do terénu. Od poloviny 90. let, po výraznějším útlumu těžby, pak poklesla také 

produkce hlušin o více než 50%. Přesto byly na Karvinsku uloženy na 10 velkých haldách 

milióny m3 odpadního kamene.   Za celou historii dobývání uhlí zde bylo postupně nasypáno 

přes 40 hald. Navršené haldy odpadního kamene zaujímaly rozlohu cca 550 ha (Havrlant, J., 

2010). K největším patřily haldy v Karviné - Dolech (170 ha), v Orlové, Doubravě a 

v Loukách. Některé z nich již byly částečně zlikvidovány nebo rekultivovány, další se 

připravují k sanaci, technicko-biologické rekultivaci a nerušivému zakomponování do krajiny. 

Před rekultivací však haldy velmi negativně narušují životní prostředí značným 

znečišťováním ovzduší prachem, znehodnocením půdního fondu a celkovým estetickým 

znehodnocením krajiny.  Dříve typické tabulové nebo kuželové haldy se však zde v současné 

době již nesypou. V posledních letech jsou hlušinou zaváženy především rozsáhlé 

poddolované devastované lokality, zvodnělé poklesové kotliny a prostory připravované 

k sanaci. Počet a rozsah těchto ploch včetně vyrovnávacích odvalů nelze přesně kvantifikovat, 

vzhledem k rychlým proměnám a postupům těchto sanačních prací.   Odpadní kámen z dolů 

se dnes ve velké míře také využívá jako stavební materiál, při rekonstrukcích a stavbách 

silničních komunikací, mostů, k rekonstrukcím železničních těles, k různým terénním 

úpravám devastované krajiny apod. 

      U důlních závodů jsou rovněž skladovány jemné odpady z úpraven uhlí, flotační 

hlušiny a uhelné kaly, které jsou potrubím odváděny do sedimentačních a dočišťovacích 

nádrží, lokalizovaných většinou do devastovaných prostorů ve zvodnělých poklesových 

kotlinách. Na Karvinsku představují tyto plochy značné devastace přírodní krajiny. Kalové 

nádrže jsou zdroji znečištění povrchových a podzemních vod a po jejich vysušení jsou 

významným zdrojem znečištění ovzduší prachem. V 80. letech minulého století plnilo na 

Karvinsku tuto funkci 20 sedimentačních nádrží, koncem 90. let již 45 nádrží o celkové 

rozloze přes 550 ha (Havrlant, J., 2010).  Největší kalové nádrže se nacházejí u Dolu Karviná 

(s rozlohou přes 200 ha), u Dolu Darkov a Dolu ČSM mezi Stonavou a Loukami nad Olší. 

V souvislosti s útlumem těžby uhlí a zavedením nových technologií zpracování uhelných kalů 

se rozloha těchto sedimentačních nádrží v posledních 10 letech snížila. Mnohé z nich jsou v 

likvidaci a následné sanaci.  Jejich finální rekultivace však bude možná až po ukončení důlní 

činnosti.  

     K závažným problémům poddolovaného území náleží poklesy terénu a následná 

celková devastace krajiny. Zatímco před padesáti léty zaujímaly poklesy terénu necelou 

polovinu území karvinských dobývacích prostorů, v současné době poklesy postižená krajina 

tvoří až kolem 80% jejich rozlohy (přes 100 km2), z čehož zaplavená území pokrývají asi 

desetinu rozlohy. Většina z dvaceti zatopených depresí je využívána k ukládání uhelných kalů 

z úpraven uhlí. Povrchová voda je tak velmi silně znečištěna nerozpuštěnými látkami.  Po 

poklesech terénu v dobývacích prostorech vznikly hluboké nálevkovité deprese, přičemž 

došlo k postupnému podmáčení a zvodnění těchto poklesových kotlin a k následné rozsáhlé 

devastaci krajiny. Poklesy povrchu vyvolaly na mnohých místech oglejení půd, snížení jejich 

bonity a následně došlo k odumírání vegetace, vč. lesních porostů. V katastru bývalé Karviné, 

důlní činností nejvíce dotčeném území, připadá na problémové lokality zaplavených 

poklesových kotlin a kališť většina území. Důvodem těchto devastačních účinků dolování je 

používaná technologie dobývání uhlí na řízený zával. Po vyrubání uhelných slojí dochází 

v nadložních vrstvách k jejich narušení, zalomení a zřícení do vytěžených prostorů.  
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Zával se pak projevuje na povrchu vznikem poklesové kotliny, jejíž rozsah je větší než 

rozsah závalu do vytěžených slojí v podzemí. Důvody pro těžbu touto nešetrnou technologií 

jsou dány jak ekonomickými faktory, vysokými náklady na zakládku vytěžených slojí, tak v 

současné době nedostatkem vhodného materiálu pro zakládku. Podnik OKD je však povinen 

vytvářet finanční rezervy na výkupy nemovitostí, soukromých pozemků a domů v území 

dotčeném důlní činností, a to na odškodnění jejich vlastníků, na sanační a rekultivační práce1. 

Při zahlazování následků dolování v dalších letech však může být nynější insolvence podniku 

velkým problémem; Společnosti OKD v současnosti chybí provozní prostředky, včetně 

prostředků na mzdy zaměstnanců dolů, na úhrady pohledávek spolupracujících firem a na 

další aktivity. 

Hloubka poklesů od počátků dolování není přesně známá, jelikož do 60. let minulého 

století nebyly poklesy nikým systematicky sledovány. Je však prokazatelné, že 

nejmarkantnější povrchové deformace byly registrovány zejména v   bývalém centru staré 

Karviné - Dolech v dobývacím prostoru Dolu Karviná, kde např. lokalita u dřívějšího nádraží 

na hlavní železniční trati tehdejšího Československa, poklesla od poloviny 60. let do 

současnosti o více než 40 m.   Dalším silně devastovaným prostorem s poklesy přes 30 metrů 

se stala východní část Karviné – Darkov, Stonava a Louky nad Olší. Poklesy terénu zde 

způsobily rozsáhlé deformace a destrukce řady povrchových objektů. Na okraji depresí 

dochází k naklonění reliéfu a tím i k naklonění povrchových objektů a také ke vzniku trhlin. 

Poklesy terénu způsobily problémy s odvodněním území, poškození inženýrských sítí, 

silničních komunikací i tratě železničního koridoru z Bohumína přes Karvinou do Žiliny. 

V prostoru mezi Karvinou a Loukami nad Olší probíhají nepřetržitě nákladné rekonstrukce 

tělesa železniční trati, přeložky silničních komunikací, sypání nových náspů, hrazení vodních 

toků i demolice povrchových objektů. Značné škody jsou registrovány také v dalších částech 

Karviné, v Orlové a Doubravě. Vlivem devastačních účinků poddolování se na území 

karvinských dobývacích prostorů snížila rozloha souvislé sídelní zástavby na přibližně 3 %. 

Nová sídelní zástavba byla od 2. poloviny 20. století koncentrována mimo dobývací prostory 

do Karviné – Nového města, kam důlní vlivy nezasáhly. 
11 V rámci schvalování důlně-technických plánů těžební společnosti OKD je jejich součástí i 

kalkulace nákladů na zahlazování následků hornické činnosti. Těžební organizace má 

povinnost vytvořit ve smyslu Horního zákona č. 44/1988 Sb. finanční rezervy na důlní škody, 

na finanční vypořádání důlních podniků s dotčenými obcemi, s vlastníky pozemků a objektů a 

podílet se na asanačně rekultivačních stavbách.  Od roku 1990 těžební organizace odvádí na 

účet Báňského úřadu prostředky na úhradu odvodů z vydobytých nerostů.  Z těchto odvodů 

pak báňský úřad převádí na účet měst a obcí, jejichž území se nachází v dobývacích 

prostorech, část finančních prostředků. Tyto prostředky jsou pak uvolňovány jako ekologické 

dotace na rekultivaci postižené krajiny, na základě žádosti těžební organizace (www.okd.cz).     

3. Přístupy k obnově krajiny rekultivací 

     Rekultivace krajiny postižené těžbou nerostných surovin je chápána jako obnova stavu 

krajiny, který umožňuje opětné využití území. Rekultivace pomáhají obnovení hodnot 

devastovaného území; eliminují následky, způsobené důlní činnosti. Představují nutnou velmi 

náročnou obnovu a údržbu krajiny. Cílem rekultivačních projektů je tvorba nové kulturní 

krajiny, která znovu přinese člověku ekologicky vyvážené, hygienicky vhodné, esteticky 

působivé i rekreačně hodnotné prostředí, s novým přírodním, kulturním i hospodářským 

potenciálem. Jde o proces začínající technickou sanaci území, tvarováním a dalšími úpravami 

terénu; poté následuje dlouhotrvající proces ozelenění krajiny biologickou rekultivací, 

vedoucí k celkové revitalizaci postižené krajiny (Štýs, 1998).  
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    Pojem revitalizace krajiny v užším vymezení je chápán jako zlepšení celkového stavu 

ekosystému v postiženém území. V antropogenní krajině jde především o obnovu přírodně 

hodnotných biotopů. Problematika rekultivace a revitalizace krajiny byla sledována ve 

starých průmyslových regionech od druhé poloviny 19. století, kdy došlo k širší exploataci 

uhlí. V českých zemích byl již v roce 1854 vydán císařským patentem Horní zákon, který 

ukládal těžařům uhlí povinnost, dát těžbou zničené pozemky do původního stavu. Avšak 

teprve v 60. letech 20. století vznikly v hlavních uhelných revírech tehdejšího 

Československa, v Severočeském a Ostravsko-karvinském revíru, první komplexněji pojaté 

Generely rekultivací postižených území. Tyto generely a další územně-plánovací dokumenty 

územních celků se staly strategickými dokumenty, které řešily nápravu území postižených 

těžbou surovin. 

Rekultivacím devastované krajiny se u nás věnoval od 60. let minulého století 

specializovaný národní podnik Rekultivace a od počátku 90. let pak státní podnik DIAMO. 

Podnik provádí odstraňování následků po těžbě nerostných surovin, sanační, technické a 

biologické rekultivace po ukončení těžební činnosti. Kromě specializovaného podniku se na 

rekultivačních činnostech podílejí samotné důlní podniky, které je realizují na území svých 

dobývacích prostorů na základě novelizovaného zákona č. 44/1988 Sb. V Ostravsko-

karvinském revíru je to podnik OKD a.s. V odborných vědeckých kruzích, zabývajících se 

problematikou rekultivací krajiny, vyniká u nás kolektiv pracovníků oddělení Rekultivací 

dřívější Mostecké uhelné společnosti pod vedením dlouholetého specialisty Stanislava Štýse. 

Ten je autorem více než čtyř set publikací s touto problematikou. Řada z nich byla 

publikována v zahraničí, zejména pak v zemích, kde je problematika dobývání surovin a 

rekultivace postižené krajiny aktuální (v Německu, Polsku aj.).  K významným dílům Štýse 

patří monografie Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin (1981); dále 

Strategie a metody rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin (1989) aj. 

Problematikou vlivů hlubinné těžby černého uhlí na krajinu se z hlediska dopadů na přírodní a 

antropogenní složky krajiny zabýval kolektiv pracovníků Ústavu Geoniky Akademie věd 

České republiky v Brně (Mikulík a kol., 2004 aj.). Ústav Geoniky se současně podílel na 

tvorbě souboru map k této problematice.  Dalším kartografickým dílem Ústavu geoniky je 

Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části Hornoslezské pánve na 

povrch a životní prostředí (Martinec a kol., 2003). Komplexní přístup k problematice vlivu 

ukončení těžby uhlí na životní prostředí představuje monografie Ústavu geoniky (Martinec, P. 

a kol., 2006), v níž se autoři věnovali mj. také vývoji rekultivačních činností v průběhu 60. - 

90. let. Zde byla pozornost věnována také novým metodám rekultivací krajiny na příkladu 

Ostravsko-karvinského a Kladenského uhelného revíru. V současné době se problematikou 

antropogenních změn, rekultivace hornické krajiny a jejího možného budoucího využití 

zabývají také některá pracoviště vysokých škol.  
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V Česku jsou to například na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem Vráblíková, Vráblík a Šoch (2009), na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze Bartůňková Chuman (2013), na Technické univerzitě VŠB v Ostravě Šiřina (2003), 

Raclavský (2001), Macháček (2009), na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity 

Havrlant (1967, 1979), Havrlant (1999, 2010, 2015), Popelková (2009) a další11. Teoretické 

koncepty a metody rekultivací používané v postižených územích se v současnosti příliš neliší. 

K základním rysům rekultivačních úprav krajiny patří dnes zásada integrální jednoty těžby 

surovin a následné rekultivace postižené krajiny. Již během přípravy a realizace těžby surovin 

jsou vytvářeny předpoklady pro následnou rekultivaci krajiny. Současně je uplatňována vazba 

k sociálněekonomickým faktorům v daném území. V hornické krajině se uplatňují 

různá územně technická opatření s širokým spektrem tradičních i netradičních způsobů 

rekultivací krajiny, například rekultivace zemědělské, lesnické, rekreační a jiné.    Metody 

české rekultivátorské školy patří ve světě k nejuznávanějším. Dříve preferované metody 

rekultivace byly zacílené na navrácení původně většinou zemědělské krajiny do dřívější 

optimální podoby. V současných konceptech rekultivací však dochází ke změnám. Zásadní je 

vhodná územní proporcionalita různých způsobů rekultivace postižené krajiny.  

Moderní koncepty rekultivací krajiny se snaží cílevědomě vytvořit novou kulturní 

ekologicky vyváženou krajinu se stabilizovanými lesními, zemědělskými a hydrickými 

ekosystémy, které se v územním systému ekologické stability mají stát novými ekologickými 

centry či biokoridory, s výskytem různých druhů rostlin a živočichů. Základem komplexní 

rekultivace devastovaného území je technická sanace území. Ta představuje veškeré terénní 

úpravy, včetně technických úprav svahů (protierozní a stabilizační opatření), 

hydrotechnických úprav (úpravy toků, výstavba vodních nádrží) a hydromelioračních úprav 

terénu. V devastovaném území k nim náleží také skrývky a navážky zeminy a hlušiny, 

výstavba různých provozních staveb, rekonstrukce komunikačních a inženýrských sítí atd. Po 

základní technické sanaci následuje dlouhotrvající proces biotechnické rekultivace krajiny, 

která může mít různou podobu, nejčastěji zemědělské a lesnické rekultivace (Štýs, S., 1998). 

Při zemědělské rekultivaci se realizuje osázení připraveného povrchu polními nebo 

speciálními kulturami. V posledních letech se však v průmyslových regionech při volbě 

rekultivačního porostu častěji uplatňuje výsadba trvalých travních porostů (travní směsky, 

jeteloviny) před dříve uplatňovanými zemědělskými plodinami (obiloviny, okopaniny aj.).  

Specifickým typem zemědělské rekultivace krajiny jsou sadařské rekultivace s výsadbou 

různých kultur.  Lesnické rekultivace představují založení a péči o vysázené lesní porosty 

různého druhu. Lesní porosty, zvláště v devastované krajině, jsou významným stabilizačním 

prvkem v ekologickém systému ve vazbě na jejich estetické, hygienické, biologické, 

klimatické, hydrické, protierozní i rekreační funkce (Štýs, S., 1998). Ke specifickým 

biotechnickým typům rekultivací patří také ekologické rekultivace, jako například výsadba 

nových porostů lužního charakteru v devastovaných říčních nivách aj.  

                                                           
11 V zahraničí je problematice rekultivací krajiny, postižené těžební a průmyslovou činností, věnována značná 

pozornost zvláště ve starých průmyslových regionech v Německu a Polsku (v Porůří, Porýní, Lipsku, Halle, 

Cottbusu, v Dolním a Horním Slezsku). Mezi odborníky, zabývajícími se tímto tématem, lze uvést například 

Konrada, Strzodkého, Piskeho (Štýs. S., 1981); v posledních letech se pak této problematice věnovali Neumann 

U., Trettin L., Herter, H. aj. V Polsku je problematika rekultivací a změn využití krajiny sledována řadou 

odborníků, mezi nimiž vynikli Jankowski A.T. (1986, 1999, 2000), Szczypek, T., Wach, J. (1995, 2005). 

V posledních letech se různým metodám rekultivací postiženého území věnují např. Uberman, R. (2004), Dulias, 

R., Kupka, R., Frolik, H., Domański, B. (2004, 2008, 2010), Kopec, M. (2010), Chmielewska, M. (2012) aj. 

Uvedená problematika byla předmětem zájmu rovněž v průmyslových regionech ve Velké Británii, kde se jí 

věnovali například Walker, L. R., Del Moral, R., Wood, G. (2003), aj. 
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Hydrologické rekultivace jsou realizovány stále častěji v devastovaných prostorech po 

povrchové i hlubinné těžbě. Ve vzniklých depresích vznikají jejich zatopením vodní plochy. 

Jejich břehy jsou mnohdy upravovány na pláže. Takto rekultivovaná krajina vytváří  

rekreačně-sportovní potenciál, například pro rybaření, letní vodní sporty, koupání i pro zimní 

sporty; známy jsou rovněž příklady ploch pro jiné sportovní využití (autodromy, hipodromy, 

golfovová hřiště) anebo pro individuální rekreační využití (zahrádkářské domky a pozemky), 

plochy pro podnikatelskou činnost apod. Různé metody rekultivací, včetně rekreační 

rekultivace, našly uplatnění ve starých průmyslových regionech  v Porůří, v Severočeské 

pánvi  a jinde. V OKR jsou však moderní koncepty rekultivací, včetně tvorby rekreační 

krajiny realizovány teprve v současné době. K jejich zhodnocení byly využity rekultivační 

plány OKD a územně plánovací dokumenty obcí. 

4. Změny a rekultivace krajiny v karvinské části OKR 

Od začátků těžby uhlí došlo na Karvinsku k pronikavým změnám ve využití krajiny. Do 

poloviny 19. století zde zaujímala zemědělská krajina přes 70 % území. Významná zde byla 

jak rostlinná, tak živočišná produkce, zaměřená na chov ovcí a skotu. Ve druhé polovině 19. 

století se krajina rychle měnila v hornickou a průmyslovou krajinu. Do poloviny 20. století se 

na Karvinsku snížil podíl zemědělské půdy na polovinu. V současnosti zde zaujímá 

zemědělská půda necelých pět procent rozlohy, z čehož trvalé travní porosty pokrývají 

přibližně čtvrtinu ploch (Popelková 2009). Rozloha lesní půdy, i přes lokální devastace 

porostů v důsledku imisních vlivů a trvalého zamokření půd, zůstává bez výraznějších změn. 

Lesní porosty v současnosti pokrývají rozlohu necelých tisíc hektarů; problémem je však 

nevyhovující druhová skladba dřevin. V území ovlivněném důlní činností a na odvalech se 

uchytila různorodá náletová vegetace. Původní niva řeky Olše s lužním lesem, vzácnou 

faunou a soustavou rybníků v Karviné-Loukách, byla vlivem poddolování a následných 

poklesů značně zdevastována. V důsledku poklesů terénu se na Karvinsku výrazně změnily 

hydrografické poměry, a to zejména v prostoru mezi Karvinou – Loukami – Horní Suchou - 

Orlovou a Doubravou. V postižených lokalitách narůstala v posledním čtvrtstoletí rozloha 

polo přírodních areálů s travními porosty, křovinami a náletovými dřevinami, které se 

vyskytují přibližně na čtvrtině území. Tyto méně hodnotné porosty jsou však významné z 

hlediska udržení ekologické stability území, zejména pak v biokoridoru Poolší.  Rekultivace 

devastované krajiny na Karvinsku jsou zacíleny zejména na sanace poklesových kotlin, 

likvidují se zde staré kalové nádrže, upravují se odvaly atd. Tyto činnosti zahrnují rovněž 

úpravu a obnovu vodotečí, rybníků a nádrží, rekonstrukce a přeložky dopravních a 

inženýrských sítí.  Území je rekultivováno různými způsoby, mimo jiné i hydrologickou 

rekultivací, a to podle dohod se zainteresovanými obcemi. Rekultivace se provádějí podle 

aktuálních územních plánů v souladu s požadavky státní správy.  Budování nových obytných 

čtvrtí, rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury a dalších objektů, jsou mimořádně 

nákladnou záležitostí, dosahující částky několika miliard korun. Od roku 1990 bylo na 

Karvinsku na rekultivace vynaloženo přes 10 miliard korun.  Na financování zahlazování 

následků dobývání uhlí se podílejí společnost OKD i stát. V posledních 15 letech se zde 

realizovalo několik významných rekultivačních záměrů. K významným patřil projekt 

„Zahlazení starých zátěží v OKR“, realizovaný v rámci programu revitalizace 

Moravskoslezského kraje. Projekt zahrnoval desítku velkých rekultivačních akcí. V současné 

době probíhají rekultivace devastovaného území na přibližně čtvrtině území dobývacích 

prostorů (s rozlohou přes 1000 ha) v Karviné-Darkově, Lipinách, Špluchově, dále 

v Doubravě, na kalištích v Orlové, Horní Suché a v Loukách nad Olší (obr.1). V současnosti 

je zde prosazována v daleko větší míře biologicko lesnická a hydrologická rekultivace před 

dříve preferovanou zemědělskou rekultivací,  
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mimo jiné i pro účely rekreačního využití území. Mezi první významné rekultivační akce 

patřila rozsáhlá rekultivace nejvíce postiženého prostoru ve staré Karviné-Dolech, zaměřená 

mimo jiné na záchranu kulturní památky nakloněného kostela sv. Petra. Další rekultivace 

sledovaly nápravu krajiny mezi Stonavou (lokalita Křivý Důl) a Horní Suchou, kde byly 

hydrologickou rekultivací obnoveny 3 chovné rybníky a v jejich okolí proběhla lesnická a 

zemědělská rekultivace. V dobývacím prostoru v Loukách nad Olší se nyní provádí 14 

sanačních a rekultivačních staveb, včetně nutných výškových úprav terénu, budování hrází a 

náspu silniční komunikace I. třídy a rovněž nepřetržitá rekonstrukce železničního tělesa tratě 

mezi Karvinou a Českým Těšínem. Současně zde probíhá sanace 5 kalových nádrží o rozloze 

přes 90 ha (Macháček, M., 2009). Kaliště je však možné sanovat jen částečně, jelikož slouží 

nadále jako provozní nádrže Dolu ČSM a tuto funkci budou plnit po celou dobu činnosti dolu. 

Sousední, dříve chráněná lokalita přírodní rezervace Loucké rybníky, byla silně devastována 

hlubokým poklesem. Současná revitalizace je zacílena na vytvoření hodnotné přírodní krajiny 

s vodní plochou (95 ha) a přiléhajícím lesem zvláštního určení (70 ha). V nivě řeky Olše byly 

znovu vysázeny listnaté dřeviny lužního charakteru (olše, dub, habr aj.). Důkazem ekologické 

významnosti vodních ploch, včetně zatopených poklesových kotlin, je výskyt vzácných 

živočišných druhů, které se po dlouhé době znovu objevily v této postižené krajině, jako 

například výskyt raka bahenního, vážky plavé, různých druhů ryb aj. Sanace a biologická 

rekultivace probíhá nyní také v rozsáhlé depresi v dobývacím prostoru dolů Karviná a 

Darkov, další v Orlové-Lazech a Doubravě-Kozinci. Příkladem účelné kombinace 

hydrologicko-biologické rekultivace je vytvoření vodní plochy v blízkosti Dolu Darkov, 

vhodné k rekreačnímu využití (tzv. Karvinské moře).  

    V poklesové kotlině (140 ha) vzniklo jezero a na upraveném břehu je prováděna biologická 

rekultivace zatravněním, osázením dřevinami a doprovodnou zelení. Jezero je již využíváno 

rybáři, avšak dosud zde chybí jakákoliv rekreační vybavenost. Po odeznění poklesů terénu se 

v další etapě revitalizace dotčeného území počítá s vybudováním parkoviště, kiosků a další 

doplňkové rekreační infrastruktury. Jedinečným příkladem zdařilé rekultivace hornické 

krajiny na zcela novou krajinu, určenou pro sportovně-rekreační vyžití, je projekt golfového 

areálu v Karviné – Lipinách.  V místě bývalé haldy, která byla zlikvidována, bylo v letech 

2010 - 2012 po technických úpravách terénu vybudováno nové golfové hřiště s potřebným 

zázemím. Golf Resort Karviná – Lipiny vznikl v devastované krajině mezi dvěma dosud 

činnými doly. Postižené území bylo společností OKD rekultivováno s využitím fondů 

Evropské unie. Nový golfový areál (obr. 2) dnes slouží profesionálním sportovcům, 

začátečníkům i turistům. K dispozici je devíti jamkové hřiště (3600 metrů) a pro veřejnost 

bylo otevřeno druhé devíti jamkové cvičné hřiště. Golfový areál je oddělen řekou Olše od 

zámeckého anglického parku (s rozlohou 35 ha), který byl založen ve Fryštátě počátkem 19. 

století. Celý prostor mezi Karvinou – Fryštátem, Lipinami a Darkovem tak v současnosti tvoří 

atraktivní sportovně-rekreační zónu (cca 200 ha) pro obyvatele města Karviné, ale rovněž pro 

návštěvníky. Součástí této zóny je upravené staré rameno řeky Olše s charakterem přírodního 

jezera. Jezero s malou loděnicí a příležitostmi pro rybolov, tvoří důležitý rekreační potenciál 

města. Jeho sezónní přitažlivost zvyšuje rozšiřující se síť cyklostezek, vedoucích 

revitalizovaným územím Poolší do polského příhraničí. Turistický potenciál představují také 

některé staré báňské objekty, šachty s unikátními historickými zařízeními (na Ostravsku 

například Důl Michal, Landek či průmyslový komplex Dolu Hlubina a vysokých pecí 

Vítkovických železáren), které jsou originálními technickými památkami. Dosud většinou 

nevyužívaný potenciál představují v OKR i další uzavřené šachty, historické industriální 

objekty, slané důlní vody aj.  Možnosti k turistickému využití mají rovněž stará dopravní 

zařízení, například důlní vlečky mezi Karvinou, Orlovou a Ostravou s potenciálem pro naučné 

stezky a tematickou poznávací turistiku apod.   

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

87 

 

5. Závěr 

Rozšiřující se spolupráce a aktivity veřejného a soukromého sektoru, magistrátů měst, 

společnosti OKD a dalších regionálních a lokálních aktérů v oblasti životního prostředí 

přinášejí v posledních letech v tomto průmyslovém regionu, s významným zastoupením 

odvětví těžby uhlí, pozitivní změny. Realizované rekultivace krajiny a další připravované 

revitalizační projekty směřují k tvorbě nové kulturní krajiny, mj. rekreačně využitelné. Různé 

způsoby rekultivací a změny ve funkčním využití krajiny přinášejí celkové zlepšení životního 

prostředí. Řada opatření prokázala možnosti koexistence průmyslového využití a současně při 

investicích do potřebné nové infrastruktury také možnosti rekreačního a turistického využití 

území, které bylo desítky let poznamenáno hornickou a jinou průmyslovou činností. Současné 

existenční problémy klíčového podniku OKD a.s., největšího zaměstnavatele v OKR, který se 

dostal v tomto roce do insolvence, však ohrožují rychlejší realizaci i dokončení řady 

revitalizačních projektů, mj. i plánované rozšíření golfového areálu Lipiny na špičkové 

mistrovské velké hřiště, jakož i dostavbu doplňkové infrastruktury u plánovaného rekreačního 

jezera v Karviné - Darkově aj. Útlum těžby uhlí nepochybně zvýší již tak nadprůměrnou míru 

nezaměstnanosti a sociálně-ekonomické problémy na Karvinsku; Z hlediska životního 

prostředí však lze očekávat trend úbytku ekologických zátěží v území ve většině jeho složek, 

zejména pak v omezení rozsahu poklesů a jejich následků v krajině, v ukládání 

velkoobjemových odpadů z těžby uhlí – hlušin a kalů, ve snížení znečišťování ovzduší 

prašnými částicemi,  jakož i zlepšení kvality povrchových vod, což přinese dlouho očekávaný 

pozitivní obrat a změnu image měst. 
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Obrázek 1: Rekultivovaná území v karvinské části OKR od roku 2012. 

 

Zdroj: Rekultivační plány OKD, 2015 (podkladové materiály), autor mapy: L. Krtička, PřF OU Ostrava. 

 

Obrázek 2: Rekultivovaná krajina v dobývacím prostoru Dolu Darkov – golfový areál Karviná – Lipiny. 

 

Zdroj: foto J. Havrlant, 2016. 
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Abstrakt.  
Obnovitelné zdroje energií (OZE) a brownfields jsou pojmy, které spolu zdánlivě nijak blíže 

nesouvisí. Přesto toto spojení existuje v ekonomicky vyspělých zemích již několik desetiletí. 

Staré opuštěné průmyslové, zemědělské, vojenské a jiné objekty, skládky apod. jsou cíleně 

osazovány solárními panely či větrnými turbínami, což je jedna z relevantních možností jejich 

nového využití. Průkopníky byly v této oblasti USA, které následovala Kanada a ekonomicky 

vyspělé země západní (vysoká hustota zalidnění a nedostatek zelených ploch) a severní 

Evropy (důraz na dekontaminaci starých zátěží). Česká republika je v případě regenerace 

brownfields obnovitelnými zdroji energií pozadu za vyspělým světem, přesto již existují 

desítky příkladů, kdy bylo toto řešení aplikováno. Na rozdíl od jiných zemí zatím v ČR 

existuje pouze spojení brownfields – solární panely. Cílem příspěvku je poukázat na existující 

vazbu brownfields a OZE, představit příklady realizovaných projektů ze zahraničí i České 

republiky a diskutovat bariéry, rizika i faktory úspěchu tohoto spojení.  
 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, brownfields, nové využití, best practices, bariéry a 

faktory úspěchu 
 

 

 
 
1. Úvod 

Aktivity zabývající se opětovným využitím brownfieldů pomocí obnovitelných zdrojů 

energie (OZE) nemají dlouhou historii. Jedná se o relativně novou ideu, která se začala 

rozvíjet zhruba od devadesátých let minulého století (De Sousa, Spiess, 2009). Teoretické 

koncepty (např. studie proveditelnosti a nástiny projektů) a první pilotní studie vznikaly 

zejména na území USA. Podle jednoho z nejvýznamnějších odborníků na problematiku 

brownfields a udržitelného rozvoje na severoamerickém kontinentu, Christophera De Sousy 

(De Sousa, 2002), se např. sousedící Kanada touto dobou teprve začala zajímat o samotnou 

problematiku revitalizace brownfields. 

Jeden z prvních úspěšných projektů z amerického Chicaga z konce 90. let (1998) vznikl 

v rámci iniciativy „Brownfields to Brightfields“, která se zaměřovala na získání obnovitelné 

energie (primárně solární) pomocí nevyužívaných území a byla jednou z nejvýznamnějších 

aktivit v USA (Ribeiro, 2007). Pojem „brownfield“ se objevil v odborném tisku v USA již 

počátkem 70. let, v souvislosti s modernizací řady oceláren (De Sousa, 2008). Postupně byl 

pojem naplňován jiným obsahem, až se v polovině 90. let v této oblasti začala plně angažovat 

US Environmental Protection Agency (EPA). V současné době existuje v USA několik 

základních pobídkových aktivit a finančních podpor na regeneraci brownfields, a to i 

v souvislosti s OZE.  
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Jejich obsahem je řada finančních i nefinančních pobídek, dále neméně důležitá technická 

podpora projektů, ochrana obyvatel trpících negativními externalitami vzniklými existencí 

brownfields nebo poskytnutí příspěvku projektům, které dávají příležitost mladým lidem 

majícím problémy s uplatněním na trhu práce díky omezeným praktickým zkušenostem 

(EPA, Federal Incentives for Achieving Clean Energy Development on Contaminated Lands 

12).  

Také vyspělá Evropa si dlouhodobě uvědomuje nejen závažnost problematiky brownfields, 

ale i možnosti jejich regenerací a v posledních zhruba dvou desetiletích i propojení 

brownfields a OZE (Ferber et al., 2006). Za možnou překážku větších aktivit 

v administrativně nejednotné Evropě lze považovat už jen roztříštěnou definici brownfields 

(mimo jiné – v USA je kladen důraz na kontaminaci, v Evropě nikoliv nutně), nepravidelný 

monitoring a nejednotnou databázi pro celé území (tzn. evropskou alternativu databáze 

vytvořené americkou agenturou EPA). Sběrem dat týkajících se počtu a rozlohy 

nevyužívaných území se asi nejkomplexněji zabývá síť CABERNET13. Její zástupci také 

uznali problém nedostatečných dat poskytnutých některými státy, chybějící údaj a 

neaktuálnosti dílčích stávajících databází (Oliver et al., 2005). Pro Evropu začíná být stále 

více alarmující, že více než deset let staré závěry uveřejněné v dokumentu vypracovaném 

Oliverem et al. (2005) jsou i v současnosti „aktuální“ a problematika brownfields stále čelí 

stejným překážkám bez výraznějšího posunu. 

Přes řadu signifikantních rozdílů existuje mnoho společných znaků (např. stejný socio-

ekonomický profil lokalit, podobný environmentální, ekonomický a sociální tlak na 

implementaci politiky udržitelného rozvoje, tlak na růst získávání energií v souladu 

s životním prostředím apod.), díky nimž mohou státy EU a USA sdílet poznatky z oblasti 

environmentální politiky (Madearis, Swett, 2003). Z toho vyplývá, že se USA i Evropa 

mohou vzájemně inspirovat právě v oblasti propojení brownfieldů a obnovitelné energie. 

Vzájemné podněty nemusí být konzultovány výhradně na státní úrovni, důležitá je i nižší 

úroveň municipalit (Frantál et al., 2015; Klusáček et al., 2011). Aktivní kooperace je v zásadě 

jeden z důležitých faktorů úspěšného budoucího vývoje této mladé aktivity.  

V České republice se problematika brownfields dostala do většího povědomí odborné 

veřejnosti až v ve druhé polovině 90. let (Jackson, 2004). Přesný termín, kdy vzniklo 

vzájemné propojení možností regenerace brownfields pomocí obnovitelných zdrojů energie, 

nelze přesně zjistit, může ale přibližně korespondovat s boomem výstavby solárních 

elektráren v letech 2007-2009 (Klusáček, et.al., 2013; Kunc et al., 2011). 

Cílem příspěvku je poukázat na existující vazbu brownfields a OZE, představit příklady 

realizovaných projektů ze zahraničí i České republiky a diskutovat bariéry, rizika i faktory 

úspěchu tohoto spojení. Metodicky je příspěvek založen na excerpci odborné literatury, studií, 

pramenů a případových studií, analýze, diskusi a syntéze poznatků. 
 

2. Příklady úspěšných projektů – Spojené státy americké 

USA se vyznačují silnou podporou v oblasti spojení obnovitelných zdrojů a brownfields ze 

strany zainteresovaných organizací, což je v dané problematice nezanedbatelné pozitivum. 

Jednou z hlavních institucí zabývajících se brownfields, a navíc jejich uplatněním v rámci 

rozvoje obnovitelných zdrojů energie, je již dříve zmíněná EPA. Organizace působí v rámci 

celého území Spojených států a zaměřuje se na mnohasměrnou ochranu životního prostředí. 

Mezi nejdůležitější iniciativy této asociace nepochybně patří „RE-Powering America´s Lands 

Initiative“, která vznikla v roce 2009 pro podporu využití brownfields v oblasti obnovitelné 

energetiky.  

                                                           
12 https://www3.epa.gov/region9/cleanup-clean-air/pdf/Federal-Incentives.pdf. 
13 http://www.eugris.info/displayproject.asp?Projectid=4415. 
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Podporu nachází asociace EPA i v rámci amerického práva, kdy na základě zákona „The 

American Recovery and Reinvestemnt Act“ získala v témže roce finanční podporu pro 

zmíněnou iniciativu ve výšce 100 milionů dolarů. Nejedná se o jedinou finanční dotaci pro 

podporu tohoto programu, celkový příspěvek od všech zapojených subjektů byl přibližně 24,5 

miliard dolarů (Jensen, 2010).  

 
Obrázek 10: Znázornění výskytu brownfieldů využitelných pro účely OZE v USA. 

Zdroj: EPA: RE-Powering America´s Land; http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 

 

EPA ve spolupráci s dalším důležitým subjektem, kterým je národní laboratoř NREL 

(National Renewable Energy Labor), aktivně využívá mapující nástroje k determinaci 

potenciálně nejvhodnějších oblastí pro umístění solárních kolektorů, větrných turbín a jiných 

generátorů obnovitelné energie. Jeden z jejích průzkumů prokázal, že na americkém území 

existuje přes 66 tisíc kontaminovaných nevyužívaných území, skládek a bývalých dolů 

využitelných pro potřeby obnovitelné energie.14 Předchozí obrázek vychází z daného 

průzkumu a znázorňuje brownfields s uspokojivým potenciálem pro rozvoj biomasy, solární a 

větrné energie. Žlutě je znázorněna solární energie, modře větrná a zeleně energie biomasy. Je 

patrné, že nejlepší podmínky pro růst biomasy poskytují brownfields ve východní části USA, 

generování větrné energie je možné v rámci objektů situovaných ve střední části území a 

solární panely budou patrně nejefektivnější ve střední a západní části země. Tabulka 1 uvádí 

vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE. 
 
Tabulka 1: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v USA. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita 

Lakewood (Colorado) Nákupní centrum Solární elektrárna 1,7 MW 

Chattanooga (Tennessee) Automobilový průmysl Solární elektrárna  9,5 MW 

Lackawanna (New York) Hutnický průmysl Větrný park 35 MW 

San Antonio (Texas) Skládka Solární elektrárna 9 MW 

Chicago (Illinois) Vojenská základna Biomasa 20 MW 

Zdroj: http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 

 

                                                           
14 http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 
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Obrázek 2: Solární elektrárna Chattanooga a větrný park Lackawanna. 

 

Zdroj: http://www.aedve.info/volkswagen-chattanooga-powers-up-largest-solar-park-in-tennessee/; 

http://www.buffalonews.com/city-region/lackawanna/steel-sun-project-would-add-solar-panels-near-wind-

turbines-at-former-bethlehem-steel-site-in-lackawanna-20140713. 

3. Příklady úspěšných projektů – Evropa a Česká republika 

Ve srovnání s USA není v Evropě mnoho institucí a společností zabývajících se výhradně 

propojením OZE a brownfields. Jedním z hlavních činitelů v oblasti OZE je Evropská komise, 

jejímž cílem stanoveným do konce roku 2020 je získávat 20 % veškeré energie pomocí OZE. 

Dalším ze subjektů zabývajících se problematikou brownfields a obnovitelné energie je 

Evropská agentura pro životní prostředí EEA (The European Environment Agency), nicméně 

údaje prezentované touto agenturou se v současnosti týkají těchto dvou okruhů zvlášť a 

nikoliv jejich propojením. 

Prvním vodítkem pro vymezení výskytu potenciálně aktivních lídrů v dané problematice 

je rozdělení evropských států do tří kategorií, které poskytuje výše zmíněná síť CABERNET. 

První skupinou jsou skandinávské státy a Irsko, jejichž hlavním cílem v oblasti brownfields je 

primárně jejich dekontaminace. Stěžejním seskupením by mohly být státy západní Evropy 

(konkrétně Německo, Velká Británie, Belgie a Nizozemsko), u kterých způsobuje vysoká 

hustota zalidnění nedostatek zelených ploch, jejichž logickým vyústěním je tendence k 

regeneraci brownfields, která je jejich hlavní prioritou. Státy východní a jižní Evropy patří do 

poslední skupiny, která má podle daného vymezení rezervy v oblasti úspěšného využití 

brownfields (Oliver et al, 2005).Při porovnání tří základních informací, kterými jsou 

klasifikace, resp. členění brownfields, jejich koncentrace a největší producenti OZE, jsou 

determinovány státy potenciálně aktivní v aplikaci OZE na povrch opuštěných objektů bez 

aktuálního využití. Na základě tohoto předpokladu by se na danou problematiku mohlo 

nejvíce soustředit již zmíněné Německo, následně Velká Británie, Nizozemsko, Francie, 

Švédsko a Belgie. U prvních tří států je předpoklad podpořený i množstvím volně dostupných 

případových studií z dané oblasti.  Tabulka 2 uvádí vybrané příklady regenerace brownfields 

pomocí OZE. 
 
Tabulka 2: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v Evropě. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita/výkon 

Rotterdam (Nizozemí) Petrochemický průmysl Větrný park 22,5 MW 

Severovýchodní Anglie Hutnický průmysl, 

loděnice, důl, skládka 

Biomasa 2 500 tun kompostu 

Starkenberg (Německo) Koksárenský průmysl Solární elektrárna 12 MW 

Lieberose (Německo) Vojenský prostor Solární elektrárna 53 MW 

Zdroj: http:// www.cabernet.org.uk;http:// epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Obrázek 3: Větrný park Nerefco v Rotterdamu a solární elektrárna Starkenberg. 

  

Zdroj: http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Casestudies/case_nerefco_N80_EN.pdf; 

http://www.powermag.com/turning-brownfields-greenfields-coal-clean-energy/. 

 
V České republice je doposud regenerace brownfields prostřednictvím OZE zaměřena 

výlučně na solární energii, větrné parky či biomasa se objevují pouze sporadicky. Existují 

programy podpory využití OZE prostřednictvím finančních dotací ministerstev, státních 

fondů, EU a jednotlivých krajů. Dále lze využít dotací na podporu regenerace brownfields, 

rozšířená je podpůrná a poradenská činnost poskytovaná agenturou CzechInvest. Na základě 

dat prezentovaných agenturou EEA jsou v České republice (stejně jako např. ve Španělsku a 

Makedonii) veškeré výdaje spojené s dekontaminací brownfields hrazeny výhradně 

z veřejných rozpočtů. Oproti tomu Francie, Itálie a Norsko se nachází na opačné straně 

spektra a výdaje jsou hrazeny převážně soukromými zdroji. Podle Klusáčka et al. (2013) je 

jednou z hlavních nevýhod implementace OZE na plochu brownfields fakt, že v České 

republice chybí finanční motivace. Výstavba solárních panelů na ploše brownfields je totiž 

ohodnocena stejně jako na greenfields – pro srovnání v Německu jsou výkupní ceny energie 

odstupňované podle typu zastavěné plochy.  
 
Tabulka 3: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v České republice. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita/výkon 

Kaznějov (Plzeňsko) Chemický průmysl, 

skládka 

Solární elektrárna 4 MW 

Rožná (Vysočina) Těžba uranu Solární elektrárna 4,3 MW 

Ralsko (Liberecko) Vojenský prostor Solární elektrárna 38 MW 

Slavkov u Brna (Brněnsko) Cukrovarnický průmysl Solární elektrárna 0,25 MW 

Oslavany (Brněnsko) Elektrárna, skládka strusky Solární elektrárna 8 MW 

Zdroj: Kunc et al. (2011). 
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Obrázek 4: Solární elektrárna ve Slavkově u Brna a v Oslavanech. 

 

Zdroj: Josef Kunc (archiv autora). 

4. Bariéry, rizika, možné faktory úspěchu a závěry 

Jak již bylo výše naznačeno, propojení brownfields a obnovitelné energie je nejen v České 

republice a dalších post-socialistických zemích, ale i v ekonomicky vyspělém světě spíše ve 

stádiu vývoje, pokud ne přímo v počátcích. Výčet možných bariér je poměrně široký, podle 

Jensena (2010) se jedná převážně o vysoké náklady na dekontaminaci. Za nejvíce nežádoucí 

bývají označovány neočekávané dodatečné náklady, které jsou odhaleny až v průběhu 

probíhajících prací (Adelaja et al., 2010). S tím úzce souvisí nejistota, která může být myšlena 

z hlediska návratnosti projektu nebo doby dokončení ovlivněné citlivostí na okolní vjemy, 

jako je například změna počasí.  

Dalšími překážkami mohou být technická a právní komplikovanost nebo potřeba 

zkoordinovat velké množství zainteresovaných osob. V těchto případech se většinou jedná o 

nevyjasněné vlastnické vztahy objektů nebo neangažovanost majitelů brownfields v procesu 

obnovy jejich funkce. Jak uvádí Dewar (2009), za nezanedbatelnou bariéru úspěšnosti 

projektu nebo jeho samotné realizace bývá označována i nedostatečná odbornost a neznalost 

informací z oblasti státních i lokálních regulací nebo přesných postupů dekontaminace. 

K tomuto názoru se přiklání i Breicheisen a Theis (2013), kteří vyzdvihují důležitost asistence 

státní nebo místní úrovně, jež dopomůže k využití veškerého potenciálu oblasti.  

Velmi výraznou mocí disponuje podle mnoha autorů místní obyvatelstvo. Aktivní veřejné 

projevy nesouhlasu jsou všeobecně považovány za jednu ze stěžejních překážek budování 

nových energetických zařízení. Obavy potenciálně ovlivněných obyvatel daným projektem 

vznikají podle Jensena (2010) ze strachu z ohrožení vlastní bezpečnosti, environmentálních 

dopadů, efektu projektu na snížení hodnoty jejich majetku nebo povinnosti sdílení nákladů na 

financování projektu. Frantál a Kučera (2009) přiřazují tyto mnohdy nadhodnocené obavy 

absenci komplexní studie o reálných dopadech generátorů obnovitelné energie na přírodu a 

obyvatelstvo na našem území.  Další autoři (např. De Sousa, Spiess, 2009; Peel, Lloyd, 2007) 

vyzdvihují dále fakt, že občané přikládají velkou důležitost estetickému vzhledu krajiny, což 

může být mnohdy pro projekt značně limitující. Z výstavby generátorů obnovitelné energie 

podle Peela a Lloyda (2007) dále vyplývá i negativní dopad na cestovní ruch v dané lokalitě, 

což je však vzhledem k často zdevastovanému stavu objektů diskutabilní a místní obyvatelé i 

turisté mohou preferovat vysoké větrné turbíny před kouřícími továrenskými komíny (Frantál, 

Kunc, 2011).  
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V neposlední řadě je potřeba zmínit motivaci realizátorů projektu pomocí finančních 

pobídek. Mnohdy se jedná o stěžejní faktor, tyto pobídky mohou být hnacím motorem 

projektu, ale v některých státech naopak mohou být i bariérou. Například v USA jsou 

investoři velmi podporováni prostřednictvím úlevy na daních, státních příspěvků na přestavbu 

brownfields, grantů, půjček (Adelaja et al., 2010) nebo nefiskálními impulzy jako je 

vyhodnocení současného stavu brownfields, strategií plánování projektu nebo získání 

důležitých informací od zainteresovaných osob (Turner, 2000). Hlavní aktivitu projevuje již 

dříve zmíněna organizace EPA a její speciální oddělení pro energii, které poskytuje různě 

orientovanou podporu pro brownfields v zemi.   

V Evropě jsou tyto pobídky také rozšířené, jak uvádí Thornton et al. (2007), jedná se 

mimo jiné o podporu v rámci projektu RESCUE (Regeneration of European Sites in Cities 

and Urban Environments), ze strukturálních fondů a další.  Naproti tomu v České republice se 

mnohdy jedná o bariéru zahájení projektů, protože jak uvádí Klusáček et al. (2013), na našem 

území jsou projekty budované na brownfieldech podporovány stejně jako výstavba na zelené 

louce. Tím logicky odpadá motivace investorů riskovat vysoké náklady regenerace či asanace 

brownfields nebo ostatní úskalí s nimi spojené a raději staví na méně náročném a nerizikovém 

území. 

Z uvedených překážek vyvstává primární otázka (Dewar, 2009), proč raději neumístit 

daný projekt spojený s obnovitelnou energií na greenfield. I když mohou být některé uvedené 

obavy opodstatněné, výčet výrazně ovlivňuje jeden činitel, kterým je lidský faktor. Primárně 

se jedná o nedostatečnou angažovanost obyvatel v projektu, zanedbanou prezentaci veškerých 

stěžejních informací a vizí ze strany projektového vedení a v řadě případů i pasivita státu. 

Tyto kritické aspekty podporují i Kettler a Schenk (2007) nebo Frantál a Martinát (2013), 

kteří vyzdvihují důležitost propojení zainteresovaných skupin, jako jsou politici, developeři, 

místní komunity, neziskové organizace, výzkumníci a experti. Tomuto úskalí se podařilo 

předejít např. v rámci projektu, jež realizoval umístění solárních kolektorů na střechy domů 

bývalých ubytoven pro horníky v Porúří v Německu. Stát se aktivně podílel na podpoře 

projektu a podvědomí veřejnosti sílilo každým dalším dnem, kdy byl projekt realizován. 

Obyvatelstvo bylo informováno o celé vizi projektu, konkrétních hodnotách ušetřené energie, 

probíhaly zde pravidelné veřejné prohlídky probíhající výstavby, byla nabízena možnost 

budoucího bydlení apod.  (Jung et al., 2010). 
 
Tabulka 4: Bariéry, rizika a faktory úspěchu při regeneracích brownfields pomocí OZE. 

Bariéry a rizika Faktory úspěchu 

- náklady na dekontaminaci 

- nejistota návratnosti projektu 

- technická a právní komplikovanost 

- nevyjasněné vlastnické vztahy 

- nízká angažovanost vlastníků objektů 

- nedostatečná odbornost a nedostatek informací 

- nezájem místních obyvatel 

- pasivita státu  

- dopad na estetický vzhled krajiny 

- dopad na cestovní ruch 

- finanční pobídky (brownfields vs. greenfields) 

- aktivita místní i státní úrovně 

- angažovanost a informovanost místních obyvatel 

- finanční pobídky (daňové úlevy, státní půjčky, 

granty, dokumentace apod.) 

- propojení zainteresovaných skupin (politici, 

developeři, místní komunity, neziskové organizace, 

výzkumníci, experti) 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Abstrakt. 
Cieľom príspevku je predstaviť kľúčové charakteristiky a determinanty Country-of-Origin 

(COO) efektu značky územia a jeho interpretačný vývoj v kontexte paradigmatickej zmeny 

logiky marketingu. Popisujeme v ňom základné charakteristiky a kľúčové determinanty COO 

konceptu. V závere naznačujeme teoretický rámec a víziu možného vývoja smerom do 

budúcnosti. 

Klíčová slova: Country-of-Origin efekt, značka územia, operant zdroje, operand zdroje, 

hyperrealita 

 

 
1. Úvod 

Značky, ak sú vnímané ako prostriedok komprimovanej komunikácie, odrážajú stále 

naliehavejšiu potrebu obsiahnuť narastajúce množstvo informácií, ktorému každodenne 

čelíme. Sú všeobecne rozšírené, sú nástrojom komunikácie, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho 

prvopočiatkov, sú prísľubom očakávanej kvality či metaforou vyjadrujúcou záväzok ich 

nositeľa, sú prostriedkom diferenciácie a predmetom túžby, zdrojom emócii i predsudkov, 

spájajú aj rozdeľujú, mnohé sú dokonca hodné miliónov dolárov (Matlovičová 2015). 

V prípade produktov je značka často používaným nástrojom selekcie produktov medzi jeho 

početnými generickými alternatívami. Jej premyslené využívanie v marketingovej praxi 

umožňuje zvýšiť efektivitu informačných transferov. Možno sa teda na ňu dívať aj ako na 

mentálnu skratku s potenciálne vysokým emočným nábojom, ktorá uľahčuje či urýchľuje  

rozhodovanie. Prostredníctvom vedomej ignorancie, ktorá je v nich obsiahnutá, môžu byť 

dokonca aj nebezpečným prostriedkom manipulácie. Sú všeobecne akceptovanou silnou 

zbraňou v konkurenčnom zápase a preto sa dostávajú do centra pozornosti aj v oblastiach, kde 

by sme to nečakali. (Matlovičová 2015) 

Dnes už sú predmetom sofistikovaných stratégií budovania značky a formovania jej imidžu 

nielen bežné spotrebné tovary a služby, ale prakticky všetko to, čo je ponúkané do pozornosti 

verejnosti a je uvrhnuté do arény boja o jej priazeň. A územia nie sú výnimkou. Príznačná 

subjektivita a časté skreslenia v procese percepcie území nás privádzajú k téme imidžu 

územia a jeho značky. Všeobecne je imidž produktu považovaný za systém interferencií 

medzi prvkami informačného prostredia a prijímateľom, ktorý ich spracováva. V tomto 

procese dochádza k transformácii vysielaných informácií neraz do takej miery, že len 

čiastočne reflektujú reálny obraz územia.  
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Výsledný mentálny obraz má s realitou len nepriamu súvislosť (Reynolds 1965) a líši sa na 

úrovni jednotlivcov (neraz zásadne). Viac sa problematike imidžu území a jej značky 

venujeme v inej práci (Matlovičová 2015). 

2. Place-of-origin (POO) a jeho vymedzenie 

Skúmanie a aktívny prístup k formovaniu imidžu území je predmetom záujmu štátnej 

správy, miestnych a regionálnych samospráv ako aj podnikateľov, ktorých produkcia sa 

k daným územiam viaže. Mohli by sme tu uviesť mnohé príklady, ktoré poukazujú na to, ako 

často sú v praxi naše rozhodnutia ovplyvnené predsudkami vo vzťahu k produktom podľa 

miesta ich pôvodu. Niekedy máme tendenciu automaticky považovať za kvalitné dokonca 

celé produktové kategórie a to len preto, že pochádzajú z tej, pre nás „správnej krajiny“ 

(Pasquier 2008). Napríklad za kvalitný zväčša považujeme syr, ktorý pochádza z Holandska, 

čokoládu či hodinky vyrobené vo Švajčiarsku, resp. viac oceníme francúzske víno či parfum, 

nemecké elektrospotrebiče a pod. (Pasquier 2008). 

Fenomén posudzovania produktov založený na hodnotení územia ich pôvodu je 

označovaný ako Place-of-Origin efekt. Place-of-origin (POO) je koncept, zameraný na 

skúmanie vzájomného prepojenia a vzťahov medzi imidžom územia a imidžom produktov, 

ktorých produkcia sa k nemu viaže.  

Country-of-origin (COO) chápeme v zmysle uvažovanej mierky územia ako užšie 

vymedzený Place-of-origin (POO) koncept a predstavuje jeho najčastejšie skúmaný variant, 

vzťahujúci sa na úroveň štátov. V odbornej literatúre je dobre rozpracovaný.  

Place-of-origin (POO) však okrem krajín, zahŕňa aj menšie (napr. regióny, mestá) či väčšie 

(napr. makroregióny) územné celky. Podrobnejšie sa im venujeme v inej práci (Matlovičová 

2015).  

3. Country-of-origin efekt (COO) - jeho charakteristiky a determinanty 

Veľmi zjednodušene povedané, skúmanie COO efektu je vlastne hľadaním odpovede na 

otázku: Aký imidž má značka „made in ...“? V tomto prípade veríme, že medzi produktom a 

krajinou jeho pôvodu existuje prepojenie: vnímaná „sila“ krajiny vs. skúsenosti, ktoré sú 

potrebné pre výrobu kvalitného produktu (Roth, Romeo 1992). Inak povedané, krajina 

pôvodu je pre nás zárukou patričných kompetencií zaručujúcich kvalitu alebo očakávané 

atribúty produktu. V určitých prípadoch preto predstavuje pre producentov veľmi cenný 

kapitál. (Matlovičová 2015) 

Country-of-origin efekt (COO) označuje fenomén pozitívnej alebo negatívnej predpojatosti 

hodnotenia produktu v závislosti od krajiny jeho pôvodu. Ide tu o istý druh projekcie imidžu 

územia na produkt, ktorý z neho pochádza. Inými slovami, atribúty imidžu územia sa 

premietajú do percepcie produktu a ovplyvňujú tak očakávania zákazníkov. 

Percepčné prepojenie medzi imidžom produktov a imidžom krajiny z ktorej pochádzajú je 

pravdepodobne obojstranné. Nie je jasné či produkt ťaží z dobrej reputácie krajiny alebo 

krajina z dobrej reputácie v nej produkovaných výrobkov. COO efekt je komplexný fenomén 

zahŕňajúci kognitívne, afektívne a normatívne dôvody vedúce k asociovaniu produktov s 

krajinami ich pôvodu. Základom COO efektu je viera, (často postavená na iracionálnych 

dôvodoch), že len ak je produkt podľa nás z tej správnej krajiny, potom naplní naše 

očakávania.  
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 Imidž územia tak predstavuje zaujímavý politický a ekonomický kapitál. Je odrazom 

postavenia územia na medzinárodnej scéne.  Ide o formu tzv. mäkkej moci  „soft power“ 

(Wang 2006). Vo vzťahu k produktom, ktoré sú označené príslušnosťou pôvodu ku 

konkrétnej krajine, sa môže prejaviť vo zvýšenej miere dôvery alebo neistoty, či takýto 

produkt, s ktorým zvyčajne nemáme skúsenosť uspokojí naše očakávania. Negatívny imidž 

krajiny tak zvyčajne vedie k vzniku bariéry COO efektu pri vstupe produktu na nový trh.  

3.1 Percepcia stupňa ekonomického rozvoja krajiny pôvodu produktu 

Mnohé štúdie naznačujú prepojenie medzi vnímaným stupňom rozvoja krajiny a kvalitou 

produktov z nej pochádzajúcich (White 2012). Súbor determinantov COO efektu je 

vyhodnocovaný podvedome, na základe primárnych alebo sekundárnych informácii o krajine 

pôvodu. Často sa skrýva pod zovšeobecňujúcim označením - percepcia stupňa ekonomického 

rozvoja danej krajiny. Predmetom percepcie v tomto smere sú: 
 

• vzdelávací systém 

• úroveň vedy a technológii  

• životná úroveň  

• a kvalita životného prostredia 

• mediálna kultúra a pop-kultúra  resp. export kultúry  

(napr. Nye 2004, White 2012; Roth, Romeo 1992).  

Prepojenie medzi úrovňou ekonomického rozvoja krajiny a hodnotením produktov z danej 

krajiny potvrdili aj Verlegh a Steenkamp (1999) v metaanalýze 41 dovtedy publikovaných 

štúdií COO efektu. Produkty z menej rozvinutých krajín sú podľa nich častejšie posudzované 

ako menej kvalitné a naopak (napr. Verlegh a Steenkamp 1999). Medzi podobnými krajinami 

v zmysle ekonomickej vyspelosti a kultúry sa zvyčajne COO efekt neprejavuje (Balabanis a 

Diamantopoulos 2004). COO je stabilnejší prediktor preferencií väčšmi vo vzťahu  k 

domácim produktom ako k ich zahraničným alternatívam (Balabanis a Diamantopoulos 

2004). 

3.2 Percepcia produktov vo vzťahu k stupňu ekonomického rozvoja krajiny pôvodu  

krajina pôvodu zákazníka  

Percepcia COO produktov sa však podľa niektorých prieskumov líši aj v závislosti od 

stupňa ekonomického rozvoja krajiny pôvodu zákazníka. Napríklad podľa prieskumu 

Supphellena a Rittenburgha (2001) posudzujú zákazníci z menej vyspelých krajín 

importované produkty podvedome ako kvalitnejšie (predmetný prieskum bol realizovaný 

v Poľsku). Ich nákup môže byť vnímaný aj ako prejav náležitosti k špecifickej sociálnej 

skupine, resp. prostriedok demonštrácie istého postavenia (imidžotvorný prvok). Naopak, u 

zákazníkov z vyspelých krajín sa v nákupnom správaní často prejavuje tzv. nákupný 

etnocentrizmus. Ide o je istý druh pozitívnej predpojatosti voči domácim produktom a ich 

preferencia v procese výberu aj v prípade, že domáca alternatíva je drahšia (Balabanis a 

Diamantopoulos 2004). A naopak vo vzťahu k „cudzím“ produktom sa u nich prejavuje 

negatívna predpojatosť. Ak neexistuje vhodná produktová alternatíva, tak uprednostnia 

produkty z „podobných“ krajín (kultúrne a stupňom vyspelosti) (napr.: Balabanis a 

Diamantopoulos 2004; Watson, Wright 2000).  

3.3 COO efekt a ambivalentnosť percepcie atribútov produktu 

Produkt pochádzajúci z danej krajiny môže byť podľa Juric a Worsley (1998) hodnotený aj 

ambivalentne - na jednej strane kladne, ale vo vzťahu k iným jeho atribútom negatívne. 

Napríklad v prípade francúzskych elektrospotrebičov môže byť pozitívne hodnotený dizajn 
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a negatívne hodnotená ich nespoľahlivosť a kazovosť (tabuľka 1, 2). V prípade automobilu 

Škoda: môže percepcia spoľahlivosti takto označeného produktu prevyšovať napr. menej 

atraktívny dizajn a pod. Ambivalentnosť percepcie sa môže prejavovať aj v prípade imidžu 

krajín. Napríklad Egypt je v zásade vnímaný pozitívne vo vzťahu k turizmu (cez krásne pláže 

a slušný štandard turistických služieb, historické lokality), ale vo vzťahu k iným produktom 

ako egyptské pivo, banky či farmaceutické produkty, to už platiť nemusí (Matlovičová 2015). 
 

Tabuľka 1: Príklady možnej ambivalentnej percepcie COO vo vzťahu k rôznym produktom. 

Made in Pozitívne vnímane produkty          Negatívne vnímané produkty 

Egypt Pobytové zájazdy Kozmetika, lieky 

Germany Autá, práčky Gastronómia 

 

Tabuľka 2: Príklady možnej ambivalentnej percepcie atribútov COO v rámci jednej produktovej kategórie. 

Produktová kategória Pozitívne vnímané atribúty Negatívne vnímané atribúty 

francúzska elektronika Dizajn, štýl Spoľahlivosť, životnosť, cena 

slovenská elektronika Spoľahlivosť, životnosť, cena Málo atraktívny dizajn 

talianska obuv Dizajn, štýl Spoľahlivosť, životnosť, cena 

slovenská obuv Spoľahlivosť, životnosť, cena Málo atraktívny dizajn 

3.4 Intenzita COO efektu a jej determinanty 

Podľa Whitea (2012) sa v rámci COO efektu prejavuje intenzívnejšie vnímanie kvality 

produktu vo vzťahu ku krajine pôvodu. Postoj k produktu ako aj pravdepodobnosť, že bude 

napokon kúpený je však ovplyvňovaný aj ďalšími faktormi ako: osobná skúsenosť, 

emocionálne prepojenie na krajinu pôvodu, percepcia (kvality) pracovnej sily danej krajiny a 

jej kultúry ako takej. Medzi kľúčové determinanty intenzity COO efektu tak možno zaradiť: 

• Solventnosť zákazníkov - u menej solventných zákazníkov sa COO efekt prejavuje 

v menšej intenzite. Kľúčovým faktorom výberu v rámci produktových alternatív býva 

cena. COO efekt je v tomto prípade až druhoradým faktorom. (napr. Balabanis a 

Diamantopoulos 2004) Napríklad podľa Brunninga (1997), ktorý skúmal prípad 

leteckej spoločnosti Canadian Airlines, bola u respondentov deklarovaná dôležitosť 

krajiny jej pôvodu až ako druhoradá po cene letenky.                                

• Osobné skúsenosti - sú zvyčajne silnejší motivátor výberu ako imidž COO. Ak je 

u zákazníka skúsenosť s produktom zlá - nekúpi ho aj napriek pozitívnemu imidžu 

COO. A naopak ak má dobrú skúsenosť s produktom, kúpi ho aj napriek negatívnemu 

imidžu COO. Imidž krajiny pôvodu produktu využívame najmä vtedy, ak nám chýbajú 

náležité skúsenosti. Vnímané atribúty COO vtedy využívame ako zástupný 

prostriedok predikcie spokojnosti. (Maheswaran 1994; Fialová, Nekolný 2015; 

Chryssochoidis, Krystallis, Perreas 2007) 

o Skúsení používatelia s dostatkom informácií o existujúcich produktových 

alternatívach  sa rozhodujú dominantne na základe porovnávania produktových 

atribútov. 

o Neskúsení zákazníci sa väčšinou opierajú o COO ako o substitučnú informáciu 

vo vzťahu k absentujúcim znalostiam, umožňujúcim zhodnotenie parciálnych 

produktových vlastností. 

To potvrdzuje aj Maheswaran (1994), ktorý na príklade realizovaného 

prieskumu v oblasti výpočtovej techniky ukázal, že skúsení používatelia s 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

103 

 

dostatkom informácií o existujúcich produktových alternatívach sa rozhodujú 

dominantne na základe produktových atribútov. Neskúsení zákazníci, ktorí 

nemajú dostatok poznatkov potrebných pre odlíšenie produktov, sa opierajú o 

substitučnú informáciu o krajine pôvodu produktu. Imidž tejto značky im 

kompenzuje absentujúce poznatky potrebné pre posúdenie atribútov produktu. 

• Motivácia  a časový tlak - ak je motivácia silná, informácie COO sú len informatívne. 

U menej motivovaných zákazníkov, ktorí musia urobiť rýchle nákupne rozhodnutie je 

vplyv COO efektu výraznejší. Na rozdiel od nich zákazníci so silnou motiváciou pri 

nákupe primárne zvažujú jednotlivé atribúty produktov – informácie o COO sú len 

informatívne. (Maheswaran 1994; Bučeková 2013; Chryssochoidis, Krystallis, Perreas 

2007). 

• Emocionálna väzba k produktu - prejavuje sa v istej iracionalite voľby v procese 

výberu medzi produktovými alternatívami (napr. na základe zážitku, kt. s produktom 

súvisí len nepriamo). 

• Štádium životného cyklu produktu (PLC) - využitie „halo efektu“ COO môže skrátiť 

fázu zavádzania produktu na trh (Pasquier 2008). Dôraz na COO v ďalších fázach 

slabne a je presúvaný na marketing značky produktu. Využitie COO je vysoko 

kontextuálne a v priebehu času sa mení podobne ako PLC podľa Gaussovej krivky 

(Pasquier 2008). 

Podľa Chryssochoidisa, Krystallisa a Perreasa (2007) sa intenzita COO efektu môže 

prejavovať rozdielne: 

• u rôznych produktových kategórií (napr. vyššia môže byť u potravín ako v prípade 

elektroniky) 

• u rôznych produktových radov (napr. vyššia môže byť v prípade osobných áut ako 

u úžitkových vozidiel) 

• u rôznych produktových atribútov (napr. vyššia môže byť v prípade spoľahlivosti ako 

v prípade dizajnu). 

COO môže ovplyvniť rozhodovanie: 

• priamo - ako faktor pozitívne alebo negatívne ovplyvňujúci nákupné rozhodovanie 

• nepriamo - ako všeobecný postoj k produktom z danej krajiny (Yarpak, Baughan 

1991; Han 1989; Chryssochoidis, Krystallis, Perreas 2007). 

4. Country-of-origin efekt (COO) v kontexte globalizácie aparadigmatickej 

zmeny logiky marketingu 

Globalizácia výrobných procesov a narastajúca komplikovanosť priestorovej organizácie 

výrobných vzťahov je príčinou mnohých ťažkostí pri určovaní COO produktov z pohľadu 

zákazníka. V prípade niektorých produktov nehmotnej povahy je to dokonca aj nemožné 

(napr. software). Dá sa vôbec v dnešnom globalizovanom svete určiť skutočná krajina ich 

pôvodu? Ak vezmeme do úvahy existujúce legislatívne rámce, tak to možné je. Napríklad 

Nariadenie Rady EHS 2913/92, čl. 24 (EHS 1992) stanovuje presné pravidlá pre označovanie 

COO, konkrétne sa v ňom uvádza: „za krajinu pôvodu sa považuje tá, v ktorej bola ako v 

poslednej realizovaná finálna či dôležitá časť spracovania a ktorého výsledkom musí byť nový 

výrobok“ (EHS 1992). To však problém spotrebiteľov nerieši. Výrobcovia totiž využívajú 

rôzne taktiky zahmlievania a mnohí to ani veľmi neskrývajú (napr. „Made in EU“, „Made in 

Africa“). Podrobnejšie sa taktikám zahmlievania venujeme v inej práci -  Matlovičová (2015).  
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V tomto kontexte je na mieste otázka či má marketingový koncept COO ešte vôbec 

zmysel? Určite má, zmenil sa však kontext, v ktorom o ňom uvažujeme. Kľúčové atribúty 

zmeny pohľadu na percepciu pôvodu produktov je potrebné hľadať v paradigmatickej zmene 

logiky marketingu.  

Zmena vnímania produktu v marketingu je popisovaná ako prechod od goods-dominant 

logic (GDL) k service-dominant logic (SDL), kde hodnota pre zákazníka je spoluvytváraná. 

Na tento proces sa možno dívať ako na nekonečný súbor možností spolupráce zákazníka 

a producenta. Produkt už nie je ponúkaný na trhu ako tovar, ale ako súbor služieb počas celej 

životnosti produktu, ako súčasť komplexného produktu. Koprodukcia hodnoty vychádzajúca 

zo spolupráce producenta a zákazníka je založená na aplikovaní poznatkov, ktoré sa stávajú 

kľúčové pri maximalizácii očakávaných efektov (Spohrer, Demirkan, Lyons 2015; Vargo, 

Lusch 2004; Bujdosó, Pénzes 2012). Tieto zdroje, ktoré priamo alebo nepriamo 

spoluvytvárajú hodnotu (reťazec výmen od služby k službe, service-for-service exchange) a 

ktoré odkazujú na aktérov tejto výmeny, t. j. integrátorov zdrojov produktu označujeme ako 

operant zdroje (Spohrer, Demirkan, Lyons 2015; Vargo, Lusch 2004). Zdrojom efektov pre 

zákazníka už nie sú operand zdroje, ale dôraz sa presunul na tzv. operant zdroje, ktoré navyše 

umožňujú firmám potenciálne znásobiť hodnotu ich prirodzených zdrojov a tvoriť zdroje 

pridané (Vargo, Lusch 2004).  

V prostredí globalizovaných výrobných procesov s príznačnou vysokou mierou variability 

výrobných vzťahov sa javí presná identifikácia miesta pôvodu produktov z pohľadu zákazníka 

ako problém. Z pohľadu producentov bolo preto dôležité nájsť také riešenie, ktoré by 

umožňovalo využívať jednak výhody flexibility a diverzifikácie lokalizácie parciálnych častí 

výrobných reťazcov v závislosti od aktuálnych podmienok s cieľom maximalizovať zisk 

a zároveň zvýšiť atraktivitu produktov prostredníctvom využitia imidžu územia 

deklarovaného ako krajina ich pôvodu. Ako vhodné riešenie sa ukázala značka produktu, 

ktorej imidž môže byť cielene formovaný tak aby šikovne spájala produkt s územím jeho 

produkcie a využívala tak pozitívne atribúty percepcie COO u cieľových segmentov. 

Konkrétne to znamená, že ak sa napr. automobilka Volkswagen rozhodne premiestniť časť 

výroby alebo aj celú výrobu mimo územia Nemecka, vnímanie produktov, ktoré nesú túto 

značku bude naďalej spájané s Nemeckom. Inými slovami, zákazník bude považovať túto 

značku za nemeckú bez ohľadu na to, kde bolo auto vyrobené. To vysvetľuje prečo je 

v strategickom plánovaní firiem venovaná budovaniu značiek produktov stále väčšia 

pozornosť.  

5. Budúcnosť Country-of-origin konceptu v kontexte jeho vývoja  

Otáznou ale môže byť budúcnosť COO konceptu v naznačenom kontexte. Pri hľadaní 

odpovede je možné upozorniť na práce postštrukturalistického teoretika J. Baudrillarda 

(1970,1972, 1981 in Matlovič, Matlovičová 2015). Baudrillard v nich popisuje dominanciu 

orientácie na značky v procese percepcie produktov. Doslova hovorí o svete značiek, v 

ktorom prevláda simulácia. Redefinuje pôvodne Deleuzeov pojem simulakrum a situuje ho do 

kontextu semiotiky ako kópiu neexistujúceho originálu, ktorá je skutočnejšia ako skutočnosť 

(Matlovič, Matlovičová 2015). 

Baudrillard si všimol a vymedzil tri štádiá simulakra:  

1. Prvé sa vzťahuje na premoderné (predindustriálne) obdobie, kedy dominovala imitácia. 

Kópia bola v tomto období jasne odlíšiteľná od originálu, bola podvrhom reality.  

2. Druhé sa vzťahuje na modernú (industriálnu) éru, v ktorej dominovala priemyselná 

produkcia kópií. Kópia a originál sú už ťažko rozlíšiteľné.  
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3. Tretie sa vzťahuje na postmoderné obdobie, v ktorom sa rozdiel medzi originálom a kópiou 

úplne stráca, existuje len simulakrum. Je to koniec reality a nástup hyperreality (napr. 

Disneyland). (Matlovič, Matlovičová 2015) 

Dominantným módom kultúrnej produkcie je a v budúcnosti vo zvýšenej miere aj bude 

simulácia v takej miere, že prekoná realitu. Výsledkom bude stav, v ktorom bude vytvorená 

realita lepšia ako skutočná realita, tzv. hyperrealita. (Matlovič, Matlovičová 2015) Ako 

príklad hypereality je v tej súvislosti často uvádzaný „Sky Dubai“ – lyžiarsky svah v púšti, 

kde sú napr. celoročne stabilné lyžiarske podmienky a nehrozí nepriaznivé počasie. Z tohto 

pohľadu je možné na takto vytvorené prostredie nazerať ako na „mobilné“ z pohľadu jeho 

kreovania podľa potreby kdekoľvek na svete.  

Reflektujúc uvedené skutočnosti spoločnosť Future Brand (2014) identifikovala tri hlavné 

štádia vývoja Place-of-Origin efektu (obrázok 1): 

1. Produktové štádium  – obdobie v ktorom krajina pôvodu produktu predstavovala pre 

produkt niečo dané. Išlo o štádium tovarovo orientovanej logiky marketingu s dôrazom na 

produkt, kde je pozornosť sústredená na hmatateľný výstup (najčastejšie tovar) a nejaké 

abstraktné transakcie medzi firmou a zákazníkom. Kľúčové je tu adresné uspokojovanie 

potrieb zákazníkov, resp. spotrebiteľov.   

2. Štádium značiek – obdobie v ktorom sa akcent presúva na zákazníka a rozhodovací 

proces v akte voľby. Zo zvyšujúcou mierou mobility kapitálu sa lokalizácia výrobných 

procesov stáva z pohľadu určenia POO pre zákazníka neprehľadná. Narastajúca 

komplikovanosť priestorovej organizácie výrobných vzťahov presúva dominantný smer 

marketingového snaženia vo zvýšenej miere na značku a jej imidž. Cieľom je, aby zákazník 

posudzoval skôr pôvod značky ako pôvod produktu ako takého. Preto je v kampaniach 

markantný dôraz na atribúty značky spojené s krajinou pôvodu, napr. francúzsky štýl (móda), 

nemecká precíznosť (automobily), škandinávska čistota (vodka). Dôveryhodnosť naplnenia 

deklarovaných atribútov produktu je založená na presvedčení, že očakávané vlastnosti sú plne 

pokryté garanciou značky. Značka je zárukou transferu percepcie nevyhnutých atribútov 

krajiny na produkt a to bez ohľadu na to kde bol v skutočnosti vyrobený. POO ako niečo dané 

sa stáva skôr minulosťou. U nových značiek je cielená voľba POO zvažovaná ako vedome 

zvolený atribút, ktorý následne bude súčasťou identity značky produktu. 

3. Štádium hyperreality – v tomto štádiu sa bude nazeranie na produkt opäť postupne 

meniť. Produktom bude totiž „know how“, ktoré bude čoraz častejšie predmetom výmeny, 

prostredníctvom tzv. centier zdieľaných služieb. „Mobilitu území“ je potrebné chápať ako 

schopnosť kopírovať výrobné podmienky pôvodných POO a dokonca ich aj vylepšiť o isté 

nedostatky tých pôvodných o nejakú pridanú hodnotu, čím vznikne tzv. hyperrealita. Nové 

územia produkcie budú schopné zabezpečiť omnoho vyššiu kvalitu a obohatiť tak produkt 

o ďalšie žiadané atribúty, ktoré pôvodné miesto nemá. Napr. ... francúzsky štýl vylepšený o 

slovenskú spoľahlivosť – Peugeot 208, alebo čínsky štýl klobás vyrobený v Kanade a pod. 

Kľúčovým diferenciačným faktorom konkurencieschopnosti sa postupne stane autenticita 

a etika.  
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Obrázok 1: Interpretačný vývoj COO v kontexte paradigmatickej zmeny logiky marketingu. 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe FutureBrand (2014). 

Úvahy o možnom konci POO konceptu nás privádzajú až zamysleniu nad evolučným 

nástupcom človeka. Ak jeho fungovanie bude založené na rýdzo racionálnom rozhodovaní, 

POO koncept bude irelevantný, pretože na základe doterajších poznatkov, sa ukazuje že 

kyborg nebude schopný zohľadňovať predsudky, pocity či emócie ktoré sú základom pre 

formovanie imidžu produktov. V takom prípade môžeme vysloviť hypotézu, že kyborgizácia 

sveta bude tou definitívnou bodkou za procesom vývoja POO konceptu v obchodnej praxi. 
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Abstrakt. 

Inovace jsou obecně chápány jako motor ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a tvorby 

nových pracovních míst. V posledních letech jsou právě inovace velmi diskutovaným 

tématem v soukromé i veřejné sféře na různých úrovních. Kompetentní osoby v 

rozhodovacím procesu jsou aktivně zapojeny do vytváření a implementace procesů, které 

podporují inovace v regionálním, národním i evropském měřítku. V tomto příspěvku je 

kladen důraz na zjištění a popsání prostorové distribuce inovačních aktivit firem v Česku v 

období let 2008 až 2012 sledovaných v rámci Šetření o inovacích (Community Innovation 

Survey - CIS). Databáze CIS za dané období obsahuje více než 10 000 respondentů (firem) v 

územní podrobnosti za okresy. Data o inovacích byla roztříděna na technické, netechnické, 

radikální inovace a VaV intenzitu, u nichž byl zkoumán jejich prostorový vzor na základě 

výpočtu tzv. inovačního skóre. Příspěvek má za cíl představit první výsledky výzkumu 

inovací firem v Česku v jejich prostorovém kontextu.  

Klíčová slova: Inovační aktivity, Community inovation survey, prostorová distribuce, 

inovační skóre 

 
 

1. Úvod  

Inovace jsou v zavedeném podniku velice důležité a umožnují další rozvoj a zvýšení 

konkurenceschopnosti v rámci současného plně globalizovaného trhu. Inovace v podniku jsou 

úzce spjaty s rizikem, zda vložený kapitál do inovačních technik bude mít očekávající 

výsledek, anebo zda bude mít podnik dostatečné finanční prostředky na dokončení inovací. 

Inovace přímo navazují na výzkum a vývoj, který se může provádět v rámci každého podniku 

nebo i externě, čímž jsou myšleny nové objevy v rámci univerzit, výzkumných institucí či 

laboratoří.  

Pokud je analyzováno slovo inovace, tak lze říci, že vzniklo z latinského slova „innovare“, 

což znamená obnovovat. Synonymem toho slova jsou pojmy jako změna, náprava, zlepšení 

nebo také oživení. Inovace má za cíl vytvořit úplně nový výrobek nebo ve stávajícím výrobku 

zajistit obnovu či zlepšení. Další požadavkem, který musí inovace splňovat, je skutečné 

zavedení výrobku, služby či procesu v provozu podniku. Práce vychází z analýzy dat 

průzkumu Community innovation survey (CIS), který je prováděn ve všech členských zemích 

Evropské unie. Průzkum probíhá pod záštitou statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) a 

dále s ním pracují statistické úřady jednotlivých zemí.  
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2. Teoretická východiska 

V této sekci bude položen teoretický základ k tvrzení, že vysoce výkonné inovační firmy 

mají tendeci soustřeďovat se do prostorových průmyslových klastrů a tím čerpat výhody 

z tohoto uskupení efektivněji, než kdyby byly izolovány. Hlavní síly a faktory vedoucí k 

soustředění inovačních aktivit jsou zejména samotné utváření průmyslových klastrů, přelévání 

znalostí (knowledge spillovers), či podpora inovačních aktivit od kompetentních veřejných 

institucí (tzv. public-policy či veřejná politika). 

2.1 Průmyslové klastry 

Myšlenka výhod průmyslového shlukování ztělesňuje zejména pozitivní externality 

aglomerace sloužící jako motor pro hospodářský růst. Tato myšlenka je tu již po velmi 

dlouhou dobu (Marshall, 1920). Existuje mnoho příkladů shlukování firem, typicky například 

Silicon Valley pro IT technologie, London City a Wall Street v oblasti finančních služeb a 

dokonce i Hollywood na filmový průmysl. V některých případech geografické podmínky 

určitého místa samy o sobě představují přirozené výhody, které vedou ke tvorbě klastrů. 

Zejména v případech primárního sektoru ekonomiky (zemědělství, rybolovu, hornictví a 

lesnictví). 

Pokud jsou firmy v klastru, mohou těžit z fondu kvalifikovaných pracovníků a odborných 

znalostí. To usnadňuje najímání nových pracovníků, pokud roste nabídka práce a usnadní se 

tak sladění pracovníků (Berliant a kol., 2006). Shluky rovněž usnadňují přístup k různým 

doplňkovým službám, což výrazně snižuje náklady na dopravu zboží i pracovníků. 

Přítomnost průmyslových klastrů také přináší výhody pro regionální rozvoj. Literatura 

uvádí, že oblasti se silnými klastry produkují větší ekonomický růst (Krugman, 1991), více 

pracovních míst a silnější růst mezd (Wennberg a Lindquist, 2010), zvýšení podnikatelské 

aktivity (Kuechle, 2014) a další duševní vlastnictví jako jsou například patenty  

(Carlino a kol. 2007). 

2.2 Knowledge spillovers (přelévání znalostí) 

Jedním z nejdůležitějších a diskutovaných účinků průmyslových klastrů je tzv. knowledge 

spillovers (přelévání znalostí). To může být definováno jako určitá forma netržní interakce v 

podobě externalit, kde se technické, vědecké nebo tržní údaje stávají jakýmsi veřejným 

zbožím (tzv. pozitivní externality). Tyto interakce výrazně klesají s rostoucí prostorovou 

vzdáleností mezi konkrétními zdroji znalostí a firmami. To znamená, že když jsou společnosti 

blízko sebe, blízko konkurentům, dodavatelům a zejména vědeckým centrům, jako jsou 

univerzity, výzkumné laboratoře a jiné, tak je neformální výměna myšlenek pravděpodobnější 

(Freeman, 1991). Tato blízkost může usnadnit šíření „tichých znalostí“ a sdílení informací. 

2.3 Veřejná politika – inovace podporující faktor  

V poslední době se inovace stávají velmi diskutovaným tématem. V současné době se o 

inovacích říká, že jsou klíčem ke zvyšování hospodářského růstu, udržení 

konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst. I z těchto důvodů se kompetentní 

osoby v procesu rozhodování aktivně zapojují do vytváření a implementace procesů 

vedoucích k podpoře inovací na regionální, národní i celoevropské úrovni (Ďuricová, 2015). 

Existuje mnoho iniciativ, jak podpořit koncentraci inovačních aktivit (například podpora 

transferu nových technologií na trh), což vede k v širším slova smyslu k vylepšování kondice 

celých ekonomik. Otázka je, jak moc jsou dané politiky efektivní s ohledem na reálné 

ekonomické výsledky. Jak dokládá Carlino a kol. (2007), je velký problém vytvořit fungující 

ekosystém klastru inovujících firem.  
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Důraz by měl být kladen například na flexibilní trh práce, kvalitu systému vzdělávání, 

funkční infrastrukturu či na snížení byrokratické zátěže pro podnikatelské aktivity. 

 

3. Data, ukazatele a metody 

 

3.1 Data 

V práci byly využívány dvě datové sady průzkumu CIS, konkrétně z období 2008 až 2010 

a 2010–2012 (dále jen CIS 2010 a CIS 2012). Data pro CIS 2010 byla shromážděna v roce 

2011 z dotazníku zaslaného podnikům s deseti a více zaměstnanci, rozdělených podle 

velikosti a hospodářské činnosti. Celkem bylo navráceno 83 % rozeslaných dotazníků, což 

představuje 5 151 záznamů. Data CIS 2012 byla shromážděna v roce 2013 a průzkumu se 

celkem zúčastnilo 5 449 firem s 80% návratností dotazníků.  

Z prostorového hlediska je výhodné mít data na nejpodrobnější úrovni (adresní body). 

Ačkoli se CIS průzkum realizoval na úrovni podniků, výsledná datová sada je i pro vědecké 

účely anonymní. Není možné přesně lokalizovat individuální subjekt. Na druhou stranu, 

Český statistický úřad poskytuje tyto údaje na úrovni LAU 1 (okresy). V Česku je dohromady 

77 LAU 1 (okresů) a všechny z nich jsou zastoupeny v obou datových souborech (CIS 2010, 

CIS 2012) této studie. Nutno rovněž podotknout, že samotný počet zúčastněných firem není 

natolik vysoký, aby prostorové analýzy bodové reprezentace sídel firem dávaly smysl 

(jednalo by se o velmi „řídká“ data). Armbuster a kol. (2008) hovoří i o problematickém 

faktu, že se data sbírají za tříleté období, což může vést k nesprávným a neaktuálním 

výsledkům. 
 

3.2 Použité ukazatele inovací 

Pro získání komplexního obrazu o inovačních aktivitách, byly použity čtyři různé typy 

ukazatelů (proměnných), které patří do dvou širších skupin inovací. První z nich se týká 

investic do inovačnícho procesu a je měřena pomocí výdajů v okrese vynaložených na 

výzkum (VaV/R&D investice). Druhá skupina inovací se zaměřuje na konečný výstup 

inovační aktivity (představení nových produktů nebo procesů). 

3.2.1 Technické inovace (a) 

Technická inovace je kompozitní binární proměnná slučující informaci o inovacích 

produktů a procesů. V obou datových sadách CIS je technická inovace brána jako uvedení na 

trh nového nebo výrazně zlepšeného zboží či služeb. Zboží či služba musí být nová nebo 

pozměněná pro respondenta/firmu, avšak nemusí být nová na trhu. Procesní inovace je na 

druhou stranu realizace nového nebo podstatně zlepšeného výrobního procesu, způsobu 

distribuce nebo podpůrné činnosti.  

3.2.2 Netechnické inovace (b) 

Tato proměná je opět kompozitní binární proměnná nesoucí informaci o organizačních a 

marketingových inovacích. Organizační inovace jsou nové organizační metody v obchodních 

praktikách respondentů včetně organizace pracovišť nebo vnějších vztahů, které dosud nebyly 

použity. Marketingovou inovací se rozumí zavedení nového marketingového konceptu nebo 

strategie, která se významně liší od marketingových metod respondenta a která dosud nebyla 

použita. Vyznačuje se zejména výraznou změnou designu produktu nebo balení, umístění 

produktu, podpoře produktu či cenou.  
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3.2.3 Radikální inovace (c) 

Radikální inovace je binární proměnná značící nový nebo podstatně zlepšený produkt 

(zboží či služby) zavedený na trh v průběhu let 2008 až 2010 nebo 2010 až 2012. Radikální, 

nebo někdy nazývaná také disruptivní inovace, zahrnuje vyšší inovační stupeň, který má 

obrovský tržní potenciál. Tvoří natolik významný technický pokrok, že v rozsahu, účinnosti 

nebo designu nemůže žádná starší technologie konkurovat (Tushman a Anderson, 1986). V 

kontextu tohoto článku je použita proměnná radikálních inovací jako jasný indikátor vysoce 

inovativních aktivit firem.   

3.2.4 VaV (R&D) intenzita (d) 

Nově vypočtená proměnná jako podíl celkových nákladů na výzkum a vývoj a obratu 

společností v rámci okresů jak v roce 2010 tak v roce 2012. Mnohé studie prokázaly jasný 

pozitivní vliv těchto činností na obchodní výkonnost meřenou počtem nových produktů na 

trhu a finančních podmínek.  

3.3 Metody 

Metody, které byly použity lze rozdělit na deskriptivní statistiku v kombinaci se základní 

prostorovou metodou. Pro zpracování prostorových dat byl využit program ArcGIS for 

Desktop 10.x. Nejprve bylo nutné připravit obě datové sady pro spojení s prostorovou 

informací (LAU 1). Dalším krokem byla vizuální analýza výsledných map a prostorové 

distribuce inovačních aktivit firem. Mimo to byly také konstruovány elipsy směrodatné 

odchylky (detailní popis uvádí Ebdon 1988 či Mitchell, 2005), které umožňují zachytit trend 

v prostorové distribuci bodů – v případě tohoto příspěvku jde o nejvíce inovující regiony. 

Pro celkové hodnocení míry inovativnosti byla vybrána metoda, která byla použita 

Adamsem (2011) pro určení rozložení inovačních aktivit ve Velké Británii. Koncentrace 

inovačních aktivit S (skóre) je dána poměrem jednotlivých typů inovací v okresech (LAU 1). 

Skóre S v rámci každého okresu i proměnných q v rozsahu q={a,b,c,d} vychází ze vztahu: 
 

Kde pro každou jednotku LAU 1 je Iiq počet firem v okrese i vykazující některou inovaci z 

množiny q a Ri je počet všech respondentů z daného okresu i. Skóre Siq bylo podle okresů 

seřazeno sestupně a rozděleno do decilů. Dále se pracovalo pouze s prvním decilem, tzn. 

s nejvyššími hodnotami z každé kategorie v rámci celého Česka. Výsledné mapy znázorňující 

skóre okresů (Mapa 3 a Mapa 4) a vznikly spojením čtyř map vizualizujících vždy okresy, 

které se v rámci konkrétní proměnné dostaly do prvního decilu (Mapa 1 a Mapa 2). Technika 

tvorby výsledné mapy se skóre okresů je na obrázku 1. 

Obrázek 1: Technika tvorby mapy znázorňující skóre okresů. 

 

Zdroj: vlastní; poznámka: NEWMKT reprezentuje radikální inovace. 
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4. Popisné informace  

Nad oběma datovými soubory (CIS 2010, 2012) bylo provedeno statistické vyhodnocení 

zobrazující základní údaje o datových sadách. Na obrázku 2 jsou uvedeny informace o 

počtech respondentů, počtech inovujících firem a dále rozdělení na hlavní kategorie týkající 

se inovačních aktivit.  

Obrázek 2: Zastoupení jednotlivých kategorií inovací v letech 2010 a 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 V roce 2012 byl celkově zvýšen počet firem, které se průzkumu CIS zúčastnily a také 

počet firem, které se jakýmkoli způsobem zapojily do inovačního procesu. V roce 2010 bylo 

do inovačního procesu zapojeno okolo 43 % dotázaných firem, v roce 2012 bylo do procesu 

inovací zapojeno již přes 50 % firem zúčastněných průzkumu. V kategoriích produktové a 

procesní inovace došlo k zvýšení inovačních aktivit v roce 2012, avšak v organizačních a 

marketingových inovacích nastal v roce 2012 výrazný propad v počtu firem, které inovovaly 

ve zmíněných kategoriích. Dále bylo zjišťováno, jaký počet firem začal s nějakou inovační 

aktivitou, avšak ji zrušil nebo nestihl dokončit. Zrušené inovace je údaj o počtu firem, které 

začaly nějakou inovační aktivitu, avšak během let 2008–2010 nebo 2010–2012 ji zrušil. Údaj 

o nedokončených inovacích udává počet firem, které inovační aktivity započaly, nicméně 

byly natolik rozsáhlé, že do konce průzkumu CIS je nestihly dokončit.  

Obrázek 3. Zrušené a nedokončené inovační aktivity v letech 2010 a 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 
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Jak vyplývá z obrázku 3, počet firem se současně zrušenými a nedokončenými inovacemi 

se během let 2010 a 2012 výrazně neměnil. Také počet firem se zruešenými inovacemi byl 

obdobný. Ovšem výrazně poklesl počet firem s nedokončenou inovací. Je možné, že firmy 

svou inovaci nedokončily v roce 2010, ale zvládly ji dokončit do konce dalšího CIS 

průzkumu, a proto se změna mohla projevit až později. 

5. Výsledky prostorové distribuce inovací v Česku 

    Výsledky prostorové distribuce nejvíce inovujících okesů jsou zvýrazněny na následujících 

mapách (Mapa 1 a Mapa 2), tzn. okresy, které pří výše zmíněné metodě padly do prvního 

decilu. V jednotlivých kateogirích (technické, netechnické, radikální inovace, VaV/R&D 

intenzita) jsou zvýrazněny většinou jiné okresy. Není tedy pravidlem, že okres nejvíce 

inovující např. v technických inovacích také nejvíce inovuje i v netechnických inovacích. 

Nicméně synergii inovací je možné vysledovat pomocí výskytu jednoho okresu v prvním 

decilu různých inovací (Mapa 3 a Mapa 4). 

Mapa 1: Nejvíce inovující okresy v ČR v letech 2008 až 2010. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 

Nejvíce inovujícími okresy v roce 2010 (Mapa 1) jsou okresy okolo hlavního města Prahy, 

tzn. okresy středočeského kraje a okolí. Také okresy s krajskými městy a přilehlými okresy 

(Brno, Ostrava). Avšak není vyjímkou, že nejvíce inovujícími jsou i okresy v pohraničních 

oblastech (Náchod, Rakovník, Česká Lípa) nebo v Jihočeském kraji (v okresech Strakonice, 

Tábor). Zajímavostí může být i to, že v tomto období se v prvním decilu VaV intenzity 

neumístil žádný tradiční „univerzitní“ okres. 

V roce 2012 (Mapa 2) je rozprostření nejvíce inovujících okresů obdobné jako v roce 

2010. Vysoká koncentrace nejvíce inovujících okresů je v širším okolí měst Brno a Ostrava. 

Avšak Středočeský kraj již neobsahuje vysoký počet okresů, který se dostal do prvního decilu 

nejvíce inovujících okresů. Mezi nejvíce inovující se ovšem dostaly také okresy Ústí nad 

Labem, Liberec, Tachov nebo Prachatice. Obecně nelze úplně jednoznačně odhalit nějaký 

prostorový vzor či pravidelnost v prostorovém rozmístění inovací v Česku. Pro zdůvodnění 

inovačních aktivit v Česku je nutné zaměřit se na větší detail a zkoumat (geo)ekonomické 

faktory jednotlivých okresů. 
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Mapa 2: Nejvíce inovující okresy v ČR v letech 2008 až 2012. 

  

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

Komplexnější pohled na inovační aktivity nabízí následující vizualizace i s analýzami, kde 

již prostorový vzor je možné najít. Mapa 3 zobrazuje koncentraci inovačních aktivit dle CIS 

2010. Vznikla spojením čtyř předcházejících map (Mapa 1) do komplexní mapy. Nejvyšší 

koncentrace inovačních aktivit dosahuje okres Ostrava, který padl do prvního decilu 

v technických, netechnických i radikálních inovacích. Další okresy Praha, Praha–západ, 

Mladá Boleslav, Strakonice, Tábor a Hradec Králové byly nejvíce inovujícími okresy vždy ve 

dvou kategoriích. Ostatní okresy s nejmenším skóre byly nejvíce inovující pouze v jedné 

kategorii. Dále jsou na mapě zobrazeny elipsy směrodatné odchylky, které zobrazují trend 

nejvíce inovujících okresů. Pomocí elips je možné odhadnout možné šíření aktivit (spillover 

efekt) a zároveň zdůraznit regiony Česka, které podle CIS (v obou sledovaných obdobích) 

vynikají svou inovační aktivitou firem. Koncentrace inovačních aktivit dle CIS 2012 je po 

celém Česku více rozprostřená v porovnání s CIS 2010. Nejvyšších hodnot skóre dosahují 

okresy Nový Jičín, Zlín, Kroměříž, Plzeň-jih, Rakovník a Semily. Tyto okresy padly do 

prvního decilu vždy ve dvou různých kategoriích.  

Často se tak stalo v kombinaci technické a netechnické inovace nebo radikální inovace a 

VaV/R&D intenzity. Podle elips je zřejmé, že regiony s vysokou mírou inovačních aktivit 

zůstávají přibližně stejné (geografický střed Čech, Brněnsko a Ostravsko), nicméně je 

zajímavé, že směr/trend rozprostření inovačních aktivit se mění – ze severojižního směru na 

Brněnsku na směr západovýchodní (v případě Brněnska je i „inovační prostor“ větší pro CIS 

2012), či naopak u Ostravska. 
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Mapa 3: Koncentrace inovačních aktivit v okresech ČR v roce 2010. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 

Mapa 4: Koncentrace inovačních aktivit v okresech ČR v roce 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 
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6. Závěr 

Předložená studie je první svého druhu zkoumající prostorovou rozmístění inovačních 

aktivit firem v Česku v letech 2008 až 2012. Data byla získána ze Šetření o inovacích 

(Community Innovation Survey – CIS). Pro hodnocení distribuce firemních inovací bylo 

využito řazení okresů (jednotka LAU 1) podle nejvyšší míry čtyř skupin inovací-technické, 

netechnické, radikální inovace a VaV intenzita. Okresy umístěné v prvním decilu byly 

vizualizovány v mapě podle druhu inovace. Následně každý okres umístění v prvním decilu 

jedné z výše uvedených inovačních aktivit jeden bod tak, že vznikla komplexní mapa 

znázorňující celkové skóre okresu. Ze získaných výsledků lze zmínit to, že v prvním 

sledovaném období (CIS 2010) se vyskytl pouze jeden okres s hodnotou skóre 3, a to okres 

Ostrava-město, ve kterém firmy inovovaly v oblasti technických, netechnických a radikálních 

inovací. V následujícím období (CIS 2012) se již žádnému okresu nepodařilo umístit 

v prvním decilu více než dvakrát. Mezi okresy s nejčastější kombinací inovací patřil. Mezi 

nejvíce inovující regiony Česka v obou CIS patří centrální část Čech, dále pak Brněnsko a 

Ostravsko. Naopak žádný okres v obou sledovaných obdobích se neumístil v prvním decilu 

v Karlovarském kraji (v prvním sledovaném období se k němu přidal i Zlínský, Ústecký kraj a 

Kraj Vysočina). 
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Abstrakt.  
Pokles formální religiozity a její současný stav v ČR je považován za výsledek dlouhodobého 

působení modernizačních procesů a násilné sekularizace v období komunistického režimu. 

Snížení podílu osob hlásících se k tradičním církvím byl však po roce 1989 doprovázen 

obnovou zájmu o duchovno, ale i růstem vlivu nových, v českém prostředí netradičních 

církví. Tato práce zkoumá procesy transformace religiozity očima mladých věřících v Brně a 

zaměřuje se na jejich prostorové představy (abstraktní i konkrétní prostory víry, povědomí o 

jiných církvích a náboženských skupinách) a prostorové praktiky (prostory evangelizace, 

místa setkávání a podobně). K dosažení vytčených cílů je využito postupů kvalitativního 

výzkumu, který vychází z pilotního předvýzkumu a prostřednictvím třídění, kódování, 

analýzy a interpretace dat směřuje k dílčím závěrům. Výzkum se zakládá na rozhovorech s 

brněnskými katolíky, příslušníky protestantských směrů (Českobratrská církev evangelická, 

Křesťanská společenství, Slovo života), adventisty Sedmého dne a pro srovnání i s vyznavači 

tzv. alternativní religiozity. 

Klíčová slova: náboženství, prostor, Brno, sekularizace, resakralizace, církev, alternativní 

religiozita 

 

 

1. Úvod 

Po sekularizaci provázející modernizační procesy a po násilné sekularizaci společnosti v 

období komunistické totality patří česká společnost k těm nejvíce sekularizovaným v 

globálním měřítku, alespoň z hlediska formálních ukazatelů religiozity. Pokles formální 

religiozity byl však v postsocialistickém období doprovázen obnovou zájmu o duchovno a 

růstem vlivu stávajících, ale i nových, v českém prostředí netradičních církví. Náboženství 

a/nebo církve jsou někdy vnímány negativně očima „většinové“ společnosti. Někteří (zejména 

mladí) věřící ale vnímají náboženství jako něco dlouhodobě živého (pro sebe) a zároveň 

ožívajícího (pro zbytek společnosti). Zároveň se v současné odborné literatuře opakovaně 

hovoří o tzv. alternativní religiozitě. Jedná se o poměrně nejednoznačný termín, který 

zahrnuje pestrou a proměnlivou škálu religiózních a kvazi-religiózních postojů, v dostupné 

literatuře existuje více definic tohoto fenoménu.  
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    Pod pojmem alternativní religiozita nicméně v této studii sdružujeme novou religiozitu, tj. 

nová, v českém kontextu netradiční náboženství a osobní neinstitucionalizovanou spiritualitu.  

Z určitého pohledu se tak jedná o další z projevů sekularizace, z jiného pohledu jde ovšem o 

projevy tzv. resakralizace, tedy náboženského oživení. Pro komparaci s názory mladých 

křesťanů jsou tudíž zkoumány i názory zástupců tzv. alternativní religiozity. Geografický 

prostor zkoumání je zúžen na relativně velké město (Brno) a hlavním cílem je lépe porozumět 

prostorovým představám a praktikám mladých věřících, především křesťanů. V souladu s 

postupy induktivního výzkumu (viz např. Disman 2008, Strauss a Corbinová 1999) stál na 

počátku tohoto výzkumu určitý výzkumný problém, následně byla sbírána data 

prostřednictvím zúčastněného pozorování a semi-strukturovaných rozhovorů (podrobněji viz 

kapitola 4. Metodika). Vycházeli jsme z přístupu zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové 

(jedná se o jeden z nejrozšířenějších postupů vytváření zakotvené teorie), kteří rozvinuli 

původní koncept zakladatelů tohoto postupu Barneyho Glasera a Anselma Strausse. Finálním 

cílem takového zkoumání by mělo být vytváření nových hypotéz, nového porozumění a 

vytváření teorie (Disman 2008: 286). Hledány a porovnávány jsou struktury a pravidelnosti 

obsažené v datech. Výzkumný problém můžeme shrnout do následující otázky: 

Jak náboženství a jeho prostorové projevy ve městě vnímají mladí věřící? 

Hendl (2005: 243) uvádí, že zakotvená teorie je návrhem hledání specifické teorie, která se 

týká jistým způsobem vymezené populace, prostředí a/nebo doby. Pokud si tuto větu 

rozložíme na jednotlivé části, tak oním „jistým způsobem“ je v našem případě induktivní 

kvalitativní výzkum, populací jsou mladí věřící ve věku přibližně 20-30 let, prostředím je 

městský prostor Brna a onou dobou je současnost, údajně výrazně poznamenaná fenoménem 

sekularizace. Věřícími jsou myšleni jednak mladí křesťané, jednak vyznavači tzv. alternativní 

religiozity s tím, že hlavní důraz tato práce klade na studium prostorových představa a praktik 

mladých křesťanů. Druhotným cílem této předkládané práce je ověřit možnosti zkoumání 

geografické roviny současné religiozity v české společnosti. Jak je zřejmě patrné, k dosažení 

výsledků nejsou využívána data o formální religiozitě ze sčítání lidu ani z jiného statistického 

zdroje. Jedná se o induktivní kvalitativní výzkum, jehož postup je podrobně popsán v kapitole 

2. Metodologie, a který přinesl dílčí závěry (kapitola 3). 

Jednak z pilotního výzkumu (viz kapitola 2), jednak z několika prvních výzkumných 

rozhovorů po skončení pilotního (před)výzkumu vyplynulo několik hlavních výzkumných 

témat (kategorií). Jak uvádí Disman (2008: 300), provádět induktivní výzkum znamená, že 

zároveň shromažďujeme data, kódujeme je, hledáme v nich souvislosti a zároveň je neustále 

analyzujeme (Srovnej Strauss a Corbinová 1999), proto i výzkumná témata byla postupně 

přeskupena, některá byla zachována, jiná byla vyhodnocena jako ne tolik podstatná a 

zavržena anebo včleněna pod jiné výzkumné otázky. V této práci předkládáme témata, která 

se ustálila v pozdější fázi výzkumu (v srpnu 2016 po provedení přibližně 7-8 semi-

strukturovaných rozhovorů). Jde o následující témata: 
 

1) prostory víry 

2) evangelizace  

3) prostorová spolupráce a setkávání 

4) tolerance 

a. vůči jiným náboženstvím 

b. segregace – jak se současná společnost staví ke křesťanům 

c. názory na spirituální a okultní praktiky 
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V žádném případě nezavrhujeme pro výzkum religiozity kvantitativní postupy (mohly by 

se stát základem pro další analýzu v rámci pokračujícího dizertačního výzkumu), avšak pro 

náš výzkumný záměr byl zvolen výhradně kvalitativní postup. Jednak z důvodu přesvědčení o 

vhodnosti takového postupu pro daný výzkumný problém, jednak jsme vycházeli z dostupné 

literatury, kde někteří autoři v zásadě „vyzývají“ k většímu příklonu ke kvalitativním 

metodám při zkoumání některých otázek religiozity. Například Lužný a Nešpor (2008: 9) 

uvádějí, že pokud chceme porozumět formám a funkcím náboženství v současné české 

společnosti, případně jejich vztahu k evropskému i světovému kontextu, s běžnými 

kvantitativními daty naprosto nevystačíme. Češi jsou daleko méně ne-náboženští, než by se ze 

statistických dat zdálo, přičemž jejich spirituální zájmy ovlivňují sociální jednání, spotřebu i 

celou řadu dalších oblastí. Tichý a Vávra (2012: 7) připouštějí, že existuje široká škála 

indikátorů zjišťujících členství v náboženských skupinách, náboženské postoje, jednání či 

zkušenosti, ale bez hlubšího kvalitativního rozboru tato data můžou být silně zavádějící. Na 

to, že měření „klasické“ religiozity stále méně odráží náboženskou a spirituální situaci 

moderní společnosti, upozornil už v 60. letech německý sociolog Thomas Luckmann anebo 

později francouzská badatelka Danièle Hervieu-Légerová která tvrdila, že je třeba důkladně 

uvažovat o tom, kdo je oním věřícím, jenž se k danému náboženství hlásí (In Lužný, Nešpor 

2008).  

Z našeho pohledu můžeme dodat, že počáteční diskuze vnímání prostorových proměn 

religiozity mladými věřícími přinesla zjištění o omezené vypovídací schopnosti statistických 

dat, která sice při citlivé analýze umožňují postižení společenského kontextu změn v 

religiozitě, ale nedovolují podrobněji zjistit geografické představy o prostoru a prostorové 

aktivity mladých věřících. Zároveň jsme si vědomi, že i kvalitativní výzkum má svoje úskalí 

(více např. Cloke et. al 2004 nebo Strauss, Corbinová 1999). Tato práce tak zároveň může být 

brána i jako konstatování metodické obtížnosti kvalitativního geografického výzkumu 

religiozity, s návrhem směru dalšího výzkumu. 

2. Metodologie 

Předkládaná studie vychází z pilotního etnografického výzkumu, který byl uskutečněn od 

února do června 2014 ve sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) v Brně ve čtvrti 

Lesná. Hlavním záměrem pilotního výzkumu bylo provést zúčastněné pozorování sobotních 

aktivit tohoto konzervativního křesťanského směru a následně za pomoci vybraných 

komunikačních partnerů lépe pochopit prostorové aktivity a představy příslušníků zvolené 

církve. Tento nejnovější brněnský sbor CASD vznikl v roce 1991 oddělením od sboru Brno-

Střední a bohoslužby se konají v pronajatých prostorách patřících městské části Brno-sever 

(Nešpor, Vojtíšek 2015: 167).  Součástí pilotního výzkumu byla participace na dopoledních 

aktivitách CASD ve sboru Lesná, jednalo se o sobotní shromáždění, kdy se adventisté 

scházejí k bohoslužebným aktivitám, mezi které patří i tzv. škola pro mládež (je určená 

věřícím ve věku přibližně 15-30 let). Výzkum probíhal inkognito, přičemž pravý účel 

výzkumu znal původně pouze tzv. gatekeeper, jímž byl starší sboru Petr. Gatekeeper (neboli 

český „strážce brány“) je osobou, která je buď na oficiální pozici, díky níž je možné 

zkoumání uskutečnit, anebo jde o důležitou osobnost v určité komunitě (Cloke et al. 2004: 

156). V případě tohoto pilotního výzkumu se tedy jednalo o ´skryté zúčastněné pozorování´. 

V takovém případě hrají značnou roli i otázky etiky (viz např. Clifford, French a Valentinová 

2010: 35-47), kdy autor výzkumu musí pečlivě zvážit, zda utajením svojí identity 

nemanipuluje se ´subjekty´ výzkumného šetření či neubližuje zkoumané skupině. I vzhledem 

k tomu, že bohoslužby i aktivity školy pro mládež jsou veřejné, autor se rozhodl předem 

nesdělovat, co je pravým důvodem jeho návštěvy sboru. Po ukončení zúčastněných 

pozorování ve sboru byli vybráni vhodní komunikační partneři (viz níže).  
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Metodou sněhové koule (snowballing) byly získány kontakty na další komunikační 

partnery, kteří byli následně osloveni. Tato metoda spočívá v získání kontaktů na další osoby 

z původní malé skupiny informátorů (může jít i o jediného člověka) a v důsledku může 

vzniknout celý řetězec rozhovorů (Cloke et al. 2004: 156). Výhodou pro výzkumníka je 

možnost nechat si doporučit osoby, které o daném tématu budou mluvit ochotně a/nebo jsou 

schopni poskytnout relevantní informace, jež výzkumník požaduje. V období 2014-2016 pak 

probíhaly semi-strukturované rozhovory s brněnskými členy CASD. Rozhovor se staršími 

sboru a kazatelem ze sboru Brno Střední poskytl podklad pro zformulování základních 

výzkumných témat (viz 1. Úvod) a bylo rozhodnuto o zúžení výběru na mladší věřící (20-30 

let). Zároveň se ukázalo jako užitečné neomezovat se pouze na příslušníky CASD a do 

výzkumu byli zahrnuti i mladí zástupci jiných církví. 

Od června 2016 tedy byli komunikační partneři vybíráni ze specifické kategorie – ideálem 

bylo zvolit komunikační partnery ve věku přibližně 20-30 let, kdy – jak bylo zjištěno v 

pilotním výzkumu – probíhá často komplikované duchovní hledání, případně dojde k 

definitivnímu rozhodnutí pro určitou víru/náboženskou orientaci. Může se jednat o „kritický 

věk“ z hlediska rozhodování, jak nasměrovat svůj budoucí život – např. zakládání rodiny, 

narození dítěte, budování kariéry, změna zaměstnání, vytvoření trvalého světonázoru a hodnot 

či vyjádření vlastní religiozity atp.  

Tabulka 1: Seznam komunikačních partnerů a partnerek. 

Jméno Věk Vzdělání Příslušnost k církvi Datum rozhovoru 

Filip 30 VŠ Neokatechumenát (katolické hnutí) 2. 8. 2016 

Jarin 26 VŠ Římskokatolická církev 16. 6. 2016 

Veronika 21 SŠ s maturitou Římskokatolická církev 27. 7. 2016 

Lukáš 28 VŠ Římskokatolická církev 20. 9. 2016 

Jáchym 25 VŠ Českobratrská církev evangelická 9. 9. 2016 

David 

31  SŠ s maturitou Církev adventistů sedmého dne 

1) 28. 7. 2014 

2) 26. 6. 2016 

Pavel 24 SŠ s maturitou Církev adventistů sedmého dne 31. 7. 2016 

Ivana 30 SŠ s maturitou navštěvuje bohoslužby CASD 16. 8. 2016 

Erika 25 SŠ s maturitou Církev adventistů sedmého dne 4. 9. 2016 

Bára 18 ZŠ Křesťanská společenství 15. 6. 2016 

Ondra 30 VŠ Slovo života 24. 9. 2016 

Honza 

24 SŠ s maturitou Buddhizmus Diamantové cesty 

1) 20. 8. 2014 

2) 1. 9. 2016 

Eva 

21 SŠ s maturitou novopohanství 

1) 25. 3. 2016 

2) 17. 9. 2016 

Klára 24 SŠ s maturitou bez vyznání, spirituálně založená 7. 7. 2016 

 

V souladu s postupy kvalitativního výzkumu především podle Strausse a Corbinové (1999) 

a Hendla (2005) byla získaná data vícenásobně kódována. První fáze podrobného otevřeného 

kódování přinesla koncepty (pojmy), které byly axiálním kódováním složeny v kategorie. Po 

opakovaném kódování, třídění, analýze a interpretaci dat se ustálily čtyři hlavní výzkumná 

témata (kategorie):  
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1) prostory víry (se zvláštním důrazem na viditelnost náboženství/církví v městském 

prostoru), 2) evangelizace, 3) prostorová spolupráce a 4) tolerance (podtémata a. tolerance 

vůči jiným náboženstvím, b. segregace, resp. jak současná společnost pohlíží na křesťany, c. 

postoje vůči spirituálním a okultním praktikám). Ve druhé fázi výzkumu byly vytvořené 

kategorie „zjemňovány“, tj. zpřesňovány a komunikační partneři a partnerky byly podrobněji 

dotazováni na názory ohledně čtyř hlavních témat (ve zjemňování kategorií bychom rádi 

pokračovali i v dalším navazujícím výzkumu). Ve třetí fázi vznikaly hypotézy, resp. 

propozice, které předkládáme v kapitola 3. V ideálním případě by takový výzkum měl vyústit 

v navržení zakotvené teorie. Vytvoření zakotvené teorie znamená definovat hlavní kategorii, 

kolem které jsou soustředěny zbylé kategorie. Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená 

ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně 

ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu (v případě této studie tedy 

jde o religiozitu, resp. jejím vnímání mladými věřícími a o jejich prostorové praktiky spojené 

s vírou) a analýzou těchto údajů. Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie 

vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme 

zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné (Strauss a 

Corbinová 1999: 14). 

Vycházeli jsme tedy z určité oblasti studia (religiozita a její prostorové projevy v údajně 

výrazně sekularizované společnosti), na počátku stál výzkumný problém (Jak mladí věřící v 

Brně v Brně vnímají náboženství a jeho prostorové projevy). V souladu s postupy 

kvalitativního výzkumu šlo o záměrně široce definovaný výzkumný problém, který byl v rané 

fázi zpřesněn otázkami na prostorové představy a praktiky a později na čtyři hlavní výzkumná 

témata (kategorie). Cílem analytické fáze bylo pohlížet na religiozitu v městském prostoru 

očima věřících, tj. zabývat se tím, co si myslí, jak městský prostor Brna vnímají v souvislosti 

s náboženstvím, kde se setkávají a podobně. 

3. Analýza a shrnutí výzkumu 

Rozsah tohoto článku neumožňuje popis analýzy poznatků za jednotlivé církve, proto 

představujeme analýzu dat formou podrobného shrnutí. V souladu s postupem, který je 

uveden v metodické části (kapitola 2), vznikaly v závěrečné fázi dosavadního výzkumu 

hypotézy, resp. propozice, které předkládáme v tomto shrnutí. K vytvoření zakotvené teorie, 

jež by vycházela z určité ústřední kategorie, tento výzkum náboženských představ a praktik 

mladých věřících prozatím nedošel a za dílčí výsledek podrobné práce s daty tedy považujeme 

vytvoření čtyř hlavních kategorií a také 12 propozicí, které shrnují výzkum prostorových 

představ a praktik mladých věřících v současném Brně.  

Pod první výzkumné téma „Prostory víry“ můžeme zařadit propozice 1-5, pod téma 

„Evangelizace“ spadají propozice 6 (a částečně 2), třetí téma „Prostorová spolupráce“ 

zahrnuje tezi č. 7 a pod čtvrté téma (Tolerance) spadají propozice 8-12. Během výzkumného 

procesu byly zjištěny následující poznatky: 

1) Kostely jsou vnímány spíše jako architektonické památky, než místa setkávání s 

Bohem. Tato propozice platí i pro katolíky s výjimkou Lukáše (28), který jako nejdůležitější 

duchovní místa vidí právě kostely, ale ani pro něj nejde o místo, kde by bohoslužby měly 

výhradně probíhat. Někteří komunikační partneři a partnerky z řad protestantských církví 

kritizovali přílišnou zdobnost katolických kostelů. Někteří mladí adventisté uvedli, že řada 

adventistů starší generace vnímá v prostorech kostelů satanskou symboliku, která se projevuje 

například přílišnou ornamentální výzdobou. Zástupci evangelikálních směrů pochybují, že by 

v kostele bylo možné se setkat s Bohem. Jako velmi podstatná je vnímána postava kněze či 

kazatele, jehož komunikační a prezentační schopnosti rozhodují o tom, zda je bohoslužba 

úspěšná, resp. zda lidé do kostela/sboru vůbec přijdou.  
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Mladí katolíci a protestanté (mj. ČCE) nemají problém s tím, aby náboženský obřad 

probíhal mimo kostel na neobvyklém místě, Jáchym (25) z ČCE uznává husovického 

kazatele, který slouží bohoslužby „i po hospodách“.  

2) Církve jsou v městském prostoru neviditelné. Pouze kostely představují ve městě 

prostory, které si věřící i nevěřící lidé spojují s církví (zpravidla římskokatolickou), někdy 

však pouze s historií, uměním nebo architekturou, jak bylo uvedeno výše v propozici č. 1. 

Sbory ČCE v Brně jsou historickými památkami (tzv. Červený kostel, Blahoslavův dům, 

funkcionalistický chrám v Židenicích), pro jiné církve vycházející z protestantizmu je sbor 

spíše „technickým místem“, kde probíhají církevní aktivity. Historická hodnota míst setkávání 

zpravidla není vysoká, i když se liší na škále od starých sborových domů (sbor CASD na 

Střední ulici) až po prostory jako je bývalé kino (Křesťanská společenství v MČ Jundrov) či 

pronajaté místnosti v komunitním centru MČ Brno-Sever (sbor CASD Lesná). V městském 

prostoru jsou občas vnímány aktivity pouličních kazatelů, na něž mladí katolíci pohlížejí 

velmi negativně (vyjma Lukáše, 28), zatímco postoj mladých evangelikálů by se dal hodnotit 

jako „tichý souhlas“. Letáky a plakáty zvoucí na církevní akce se rovněž v městském prostoru 

vyskytují, i když spíše nenápadně – a na tento způsob, jak šířit povědomí o církvích a jejích 

aktivitách je mladými křesťany pohlíženo vesměs neutrálně. 

3) Mladí křesťané vnímají instituci církve jako čím dál méně důležitou, podstatná je pro 

ně víra. Dochází k odklonu mladých věřících od institucionalizované religiozity, třebaže 

formálně se ke „svým“ církvím stále hlásí např. z důvodu křtu. Kvůli pracovním nebo 

studijním povinnostem je zejména u mladých katolíků patrný pokles zájmu o pravidelné 

docházení do kostela. Některým účastníkům výzkumu v kostelech či sborech vadí „fanatici“ a 

příliš konzervativní věřící, kteří „bezmyšlenkovitě“ odříkávají modlitby a prožívají 

bohoslužby příliš emocionálně. Kázání může být z pohledu některých participantů příliš 

manipulativní, v kostelech/sborech je místy patrná netolerance vůči určitým skupinám lidí, 

včetně náboženských. Příliš autoritativní chování kněze může odradit k dalším návštěvám 

kostela, spirituálně založená Klára (24) právě z tohoto důvodu přestala chodit do kostela  

a nakonec katolickou víru už v relativně nízkém věku opustila. 

4) Mladí křesťané vesměs připouštějí, že sekularizace společnosti může probíhat „z 

hlediska statistiky“, ale ve svém okolí zpravidla vnímají zvyšující se zájem o víru, někdy je 

náboženské oživení společnosti v posledních letech vnímáno jako poměrně velmi výrazné. 

Obecně lze také říct, že pokud by měli mladí křesťané hodnotit náboženské postoje 

v prostoru, kde žijí anebo se pohybují, tak vnímají spíše náboženské oživení (resakralizaci). 

Vyznavači alternativní religiozity si nicméně myslí, že k tomuto jevu (sekularizaci) rozhodně 

dochází, nejen z hlediska statistického. Jedná se však o poměrně spekulativní otázku, která 

záleží na tom, jak si který komunikační partner či partnerka vykládá proces sekularizace (ve 

většině případů bylo podáno zběžné vysvětlení výzkumníkem) a zároveň představy o 

sekularizaci/resakralizaci můžou být ovlivněny i regionem původu (např. poměrně silně 

religiózní oblasti východní Moravy v případě participantů Lukáše a Jarina), společenským či 

rodinným kontextem. Mladí adventisté vnímají mezi svými vrstevníky náboženské oživení, 

stejný názor má i katolička Veronika (21), člen Slova života Ondra (30), katolík Lukáš (28) 

podle svých slov nevnímá pokles. Buddhista Honza (24) a vyznavačka novopohanství Eva 

(22) naopak vnímají sekularizační tendence ve společnosti a výrazný podíl „ateistů“ ve svém 

okolí.         

5) Vyznavači alternativní religiozity mají velký zájem o původ svojí víry, o jádra a místa 

víry i mytologii. Tato propozice souvisí s procesem duchovního hledání, kdy potenciální 

vyznavači zkoumají duchovní cestu, která by pro ně byla nejvhodnější. O daných duchovních 

systémech hodně čtou, chodí na přednášky, mají v oblibě země, odkud daný směr vzešel nebo 

kde se rozvinul či rozvíjí a stále pracují na zdokonalení svých vědomostí či možností 

duchovního rozvoje jako je to např. u spirituálně založené Kláry (24). 
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6) Mladí věřící se nevěnují evangelizačním aktivitám, třebaže jim církevní věrouka může 

tuto povinnost ukládat – a jejich postoje k evangelizační činnosti v městském prostoru oscilují 

mezi odmítáním (katolíci) a tichým souhlasem (evangelikální směry). Mladí věřící bez rozdílu 

příslušnosti k církvi se shodli na tom, že „sbírání oveček“ není ideálním přístupem, jak zvýšit 

počet členů církve. Evangelizace by neměla být přehnaná a nucená. V městském prostoru 

probíhat může, ale lepší formou je povídání o víře v ústraní. Na druhou stranu zástupkyně 

údajně konzervativně evangelikální Církve adventistů sedmého dne by se nebránily kvůli 

rozhovoru o Bohu a víře jít „třeba do hospody nebo na diskotéku“. Mladí adventisté schvalují 

pouliční evangelizaci, ale sami se jí nevěnují. Církve se snaží evangelizovat, resp. přilákat 

nové členy spíše skrze aktivity kulturní než náboženské.  

7) Prostorová spolupráce uvnitř jednotlivých církví je vnímána jako poměrně pestrá, v 

ČR i v zahraničí, výjimečně dochází i ke spolupráci ekumenické. Ekumenické aktivity jsou 

typické pro protestantské církve a v některých případech se jim nebrání ani příslušníci CASD 

(rovněž původně vzešlé z protestantizmu), která z hlediska věrouky zaujímá spíše 

exkluzivistický postoj a nemá zájem o výraznější mezicírkevní spolupráci. V rámci zkoumání 

názorů příslušníků vybraných církví bylo zaznamenáno velké množství aktivit především u 

CASD, ale z výpovědí komunikačních partnerů a partnerek je možné pochopit, že také 

evangelikální církve anebo Římskokatolická církev pořádají řadu kulturních a společenských 

akcí, které jsou více či méně spojené s vírou a se snahou získat nové členy. Značnou roli může 

hrát „angažovanost“ jednotlivých věřících v rámci aktivit pořádaných církví. Zájem angažovat 

se byl zjištěn u všech participantů z řad CASD, u jiných církví spíše selektivně – viz např. 

rozdíly mezi komunikačními partnery narozenými na východní Moravě. 

8) Mladí věřící jsou alespoň podle svých výpovědí relativně velmi tolerantní vůči 

existenci a názorům jiných církví a hnutí. Přirozeně se najdou i určité projevy nesouhlasu, 

např. deklarované rozepře mezi katolíky a protestanty z ČCE, o nichž hovořil Jáchym (25, 

ČCE) hlavně v případě určitých lokalit v kraji Vysočina. Poměrně ostrý nesouhlas s 

protestantským pohledem na víru vyjádřil např. Filip (30) z katolického hnutí 

Neokatechumenát. Příslušníkům evangelikálních církví naopak vadí na katolicizmu přílišná 

zdobnost kostel, mariánský kult anebo idealizující příběhy svatých. Jáchym z ČCE naopak v 

těchto projevech vidí určitou „katolickou emocionalitu“, která mu u ČCE chybí. Na východní 

nauky jako jsou různé formy buddhizmu či hinduizmu je nahlíženo s mírným despektem či 

nesouhlasem, jelikož tyto nauky jsou v našem prostředí vyznávány údajně spíše povrchně v 

kontextu určité společenské „módnosti“ těchto duchovních systémů. Nabízí se také určitá 

teze, která však musí být do budoucna lépe ověřena, a to: čím konzervativnější je daná církev, 

tím více vnímá konkurenci jiných církví na „náboženském trhu“ (to může souviset se 

zmíněným exkluzivistickým charakterem dané církve či duchovního hnutí). 

9) Mladí křesťané jsou naprosto přesvědčeni o existenci a funkčnosti magických a 

okultních praktik a zároveň tyto aktivity naprosto odmítají a považují je za velmi nebezpečné. 

V tomto případě bylo výzkumné (pod)téma zcela saturováno, a to už poměrně velmi brzy v 

průběhu výzkumného procesu. Bez ohledu na církevní příslušnost se křesťané shodli na 

rozhodném nesouhlasu vůči okultním praktikám (bílá a černá magie, vyvolávání duchů 

apod.), mezi něž jsou věřícími občas počítány i jevy jako astrologie, věštění z karet či 

využívání amuletů nebo lapačů snů. Většina mladých křesťanů by „nepodceňovala“ ani 

schopnosti televizních kartářek, pro část věřících – a to včetně vyznavačů alternativní 

religiozity – jde o „naprostý podvod“. 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

125 

 

     10)  Ateizmus (ve smyslu popírání jakéhokoli duchovna či transcendence) podle mladých 

křesťanů v zásadě neexistuje, vyznavači alternativní religiozity však takový ateizmus vnímají 

jako naprosto běžný a velmi rozšířený jev. Pro mladé křesťany je ateizmus spíše jakousi 

formou protestu (pokud jsou vůbec ochotni jeho existenci připustit), takovou „nevíru v 

cokoli“ nemůže běžný člověk podle jejich názoru psychicky ustát. Vyznavači alternativní 

religiozity naopak deklarují, že znají jen velmi málo věřících, z nichž ještě někteří vyznávají 

vybrané náboženství/duchovní systém jen povrchně. Ateizmus je pro vyznavače alternativní 

religiozity zcela běžný jev, jejich vrstevníci zpravidla žijí zcela jinými zájmy, než je 

náboženství, a to např. hudbou nebo sportem. 

11) Věřící, kteří víru „objevili“ v pozdějším věku jsou zpravidla horlivější než „věřící od 

narození“. Tuto propozici nemůžeme příliš podložit původem našich komunikačních partnerů 

a partnerek – pouze zástupci CASD Pavel (24) a Ivana (30) „nalezli“ víru v pozdějším věku. 

Jde tedy o přetlumočení názoru křesťanů, který vychází ze zkušeností z prostředí dané církve. 

V témže prostředí mladé křesťany odrazují náboženské projevy „fanatiků“, tedy osob, které 

prožívají náboženské obřady příliš zaníceným nebo dokonce extatickým způsobem. 

12) Křesťané jsou podle vlastních slov vnímáni českou společností jako „divní“ anebo 

jako extremisté, o své víře dobrovolně nemluví, přestože můžou být zcela přesvědčeni o její 

správnosti a často pro ně představuje hlavní anebo alespoň velmi důležitou součást života. V 

současném společenském kontextu jsou však čeští křesťané zároveň vnímáni lépe oproti 

jakýmkoli vyznavačům islámu a pozice křesťanů v české společnosti se v nedávné době 

údajně zlepšila. V dětství mohla veřejně deklarovaná víra v Boha či příslušnost k církvi 

znamenat nedůvěru nebo dokonce posměch, někteří křesťané (zejména katolíci) se cítí být v 

rámci společnosti „segregováni“ i v současnosti. U většiny však převládá hrdost či 

spokojenost, veřejně ale tyto pocity ani další náboženské názory nedeklarují. 

4. Závěr a návrh dalšího výzkumu 

Z předloženého výzkumu, jehož dosavadní průběh je shrnut v tomto textu, vzešly čtyři 

hlavní kategorie. Pro navazující výzkum se zároveň jeví jako užitečné tyto čtyři hlavní 

kategorie do budoucna „zjemnit“ (zúžit a zpřesnit) za pomoci dalších rozhovorů s věřícími. 

Mezi propozice, které jsou potenciálně nejvíce nosné, či užitečné pro další výzkum řadíme 

především teze 2, 3, 4, 6 a 7. Propozice 2 se týká „viditelnosti“ církví v městském prostoru – 

v navazujícím výzkumu by mohla být podrobněji zmapována místa setkávání vybrané církve 

nebo církví, vhodné by však v tomto případě bylo redukovat počet zkoumaných církví (pouze 

na jednu nebo dvě) a více se případně soustředit na aktivity, které tato církev vyvíjí v 

městském prostoru, vč. místa nebo míst setkávání. S tím úzce souvisí i propozice 7, která 

vychází z tématu „Prostorová spolupráce a setkávání“. Toto téma bylo původně orientováno 

spíše na spolupráci mladých věřících v rámci různých organizací, spolků i neformálních 

skupinek v rámci ČR, případně i na (přeshraniční) spolupráci se zahraničními organizacemi a 

věřícími v rámci jedné církve. V průběhu výzkumu se ukázalo jako užitečné zkoumat i 

varianty různého setkávání mezi mladými věřícími, které se můžou odehrávat i mimo 

kostel/sbor a přitom s vírou stále souvisí (např. aktivity vysokoškolského katolického hnutí v 

Brně, společné studium Bible v Podkrkonoší u CASD apod.).  

Vnímáme jako určitý nedostatek, že toto téma není adekvátně rozvinuto (do té míry, aby 

bylo dosaženo určité saturace zkoumaného tématu) a rádi bychom ho rezervovali pro 

navazující výzkum do budoucna. Propozice 3 a 4 (o odklonu mladých věřících od 

institucionalizované religiozity a o vnímání sekularizace/resakralizace) úzce souvisejí se 

studovanou odbornou literaturou (viz Novotný 2016 – dosud neuveřejněná rigorózní práce).  
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Hlubší studium uvedených fenoménů by se v navazujícím výzkumu mohlo vymanit z 

určité subjektivity, která je dána podstatou dosavadního výzkumu, jenž záměrně zkoumal 

(subjektivní) názory a pocity věřících, a nikoli statistická data. Jako využitelný postup se jeví 

navazující výzkum dvěma směry: a) diskutovat statistická data (nejen SLDB, ale i dostupné 

církevní statistiky) a hovořit s vybranými kněžími/kazateli/staršími sborů, resp. s jinými 

osobami, které přímo vedou anebo mají přehled o církevních statistikách a/nebo b) více se 

věnovat zmíněnému tématu aktivit souvisejících s danou církví/církvemi a ve smyslu 

etnografického výzkumu se pokusit participovat na životě vybrané komunity a podrobněji 

hovořit nejen s mladými věřícími, ale i staršími, kteří mají lepší přehled o vývoji dané církve 

za poslední roky nebo dekády. Zvláště zajímavý by takový postup mohl být v případě církví, 

které se v ČR etablovaly relativně nedávno (Slovo života) anebo se formálně spojily pod 

církevní registraci v nedávné minulosti (Křesťanská společenství).  

Zbývající propozice 6 o evangelizačních aktivitách v městském prostoru a o skutečnosti, 

jak se mladí věřící evangelizaci ne/věnují se ukázala jako velmi prudce se rozvíjející v rámci 

tohoto výzkumu. Do budoucna by mohlo být prohloubeno studium míst, kde k pouliční 

evangelizaci dochází, včetně vysvětlení důvodů, případně popisu tras, kudy se vydávají 

příslušníci církví věnující se evangelizaci. Ve smyslu spíše sociologickém či psychologickém 

by mohla být zkoumána motivace a ne/ochota se takových aktivit účastnit. Během výzkumu 

byly získány kontakty na některé pouliční kazatele anebo příslušníky malých religiózních 

skupin, které by se snad daly označit jako neoficiální církve či zárodky budoucích církví, 

které můžou být v blízké nebo vzdálenější budoucnosti formalizovány. Brno se jeví jako 

velmi pestrá a proměnlivá „živá náboženská krajina“, jak toto město nazval během jednoho z 

výzkumných rozhovorů adventista David. Naším záměrem a snad i přáním bylo přispět k 

porozumění, jak „náboženskou krajinu“ Brna vnímají mladí věřící, co si o ní myslí a jakým 

způsobem zde realizují svoje prostorové praktiky spojené s náboženstvím. 

 

Poděkování 

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného projektu MUNI/A/1315/2015 „Integrovaný 

výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země“. 
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Abstrakt.  

V současnosti probíhá řešení výzkumného úkolu GAČR, naplánovaného na období 2016-

2018, Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: 

determinanty, motivace a efektivita, a to na příkladech konkrétních území 

v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Jedním z ústředních témat tohoto výzkumu jsou 

mentální mapy rizik, které mohou být různé jak v různých regionech, tak u jejich obyvatel a 

představitelů místní samosprávy. Tento příspěvek upozorňuje na problém územního rozsahu 

těchto mentálních map, které se týkají přírodních procesů probíhajících v přírodním kontinuu, 

ale aktivita jednotlivých aktérů, vytvářejících si svoje individuální mentální mapy, je 

teritoriálně omezena na území vlastního státu, kraje nebo obce. Výsledkem je několik 

hypotéz, které mohou přispět k řešení výše uvedeného výzkumného projektu. 

Klíčová slova: percepce přírodních rizik, česko-polské pohraničí, česko-německé pohraničí 

 

1. Úvod 

Projekt „Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: 

determinanty, motivace a efektivita“ se zabývá hodnocením rozhodování ovlivňujících 

vybraná environmentální rizika na nejrůznějších úrovních tří regionů Česka: severních Čech 

(garant UJEP Ústí nad Labem), Prahy (garant UK Praha) a severní Moravy a Slezska (garant 

Ostravská univerzita). Jednou z důležitých otázek, kterými se projekt bude zabývat, je jistý 

vztah mezi přírodními a společenskými jevy – v tomto případě vnímání environmentálních 

rizik (přírodní jev) na pomezí dvou států (společenský jev). Jde v podstatě o nekompatibilnost 

hranic, jelikož přírodní hranice jsou častěji neostré než hranice vymezeny člověkem – 

zejména ty politické – které jsou ostré. Přírodní hrozby ve vztahu k politickým hranicím jsou 

většinou chápány globálně. Hranice s nimi většinou vůbec nijak nesouvisí – viz např. poslední 

tsunami, které vyvolalo havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě (Hannigan, 2012). Na lokální 

úrovni to však může být jinak. Ze tří zkoumaných území jsou totiž dvě pohraniční: severní 

Čechy (pohraničí s Německem) a severní Morava a Slezsko (pohraničí s Polskem).   
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2. Zkoumaná pomezí 

2.1 Přírodní poměry na zkoumaných pomezích 

Česko-saská hranice je tvořena Krušnými horami, z velké části se kryje s rozvodím mezi 

povodím Ohře a Bíliny z české strany a Elstery a Flöhe ze saské strany. Environmentální 

ohrožení českého území z německé strany se může kontinuálně přenášet jedině vzduchem, 

tzn. v podobě klimatických vlivů, popřípadě na velmi nepatrných lokalitách v podobě sesuvů. 

Hranice v Moravskoslezském kraji je směrem do Polska otevřenější, protože hlavní 

evropské rozvodí leží poněkud jižněji. Úsek této hranice mezi Opavou a Krnovem tvoří menší 

řeka Moravice, levostranný přítok Odry. Případná ohrožení tedy mohou mít podobu přesahů 

přírodních procesů ze severu v podobě klimatických vlivů, a v menší míře v podobě (zejména 

lokálních) povodní.  

2.2 Politický charakter zkoumaných hranic 

Oba úseky hranic jsou hranice uvnitř bývalého východního bloku. Teoreticky by měly být 

dlouhodobě přístupné, ale v praxi tomu tak v období 1945-1990 nebylo. Přes deklarované 

přátelství mezi zeměmi komunistického bloku nebyl hraniční režim stejně volný, jako mezi 

zeměmi v západní Evropě. Málo hraničních přechodů a administrativní překážky při 

překračování hranic vyvolávaly v obyvatelstvu pocit, že za hranicemi je země neznámá a tím 

pádem i nevlídná. Tyto pocity musela navíc posílit i výměna obyvatelstva po 2. světové válce. 

Na německo-české hranici k ní došlo jen z české strany, ale na polsko-české hranici bylo nové 

obyvatelstvo na obou stranách hranice, s výjimkou Těšínska (Šerý M., Šimáček, P. 2013). Na 

Těšínsku jako na jediném úseku celé dnešní česko-polské hranice obyvatelstvo – zčásti i na 

české straně polské národnosti – zůstalo i po válce ve svých původních sídlech a mělo 

příležitost kontinuálně pěstovat vzájemné kontakty (Zenderowski R. 2002).  

3. Hypotetické vlivy politických hranic 

3.1 Prostupnost zkoumaných hranic 

Pokud je hranice prostupná a kontakty s „blízkým zahraničím“ dobré, přírodní procesy 

mohou být vnímány zcela přirozeně ve svém kontinuu. Spolupráce lokálních orgánů i 

místních organizací, a nakonec i lidí při předávání informací a případných výstrah je v 

takových případech obvykle dostatečná s pozitivními důsledky pro obyvatelstvo na obou 

stranách hranice. Neprostupná hranice může mít pro vnímání rizik dva protikladné důsledky: 

Neznámé území za hranicemi není vůbec vnímáno, a proto i potenciální nebezpečí odtamtud 

může být mimo rozlišovací schopnost obyvatel. Když je naopak neznámé zahraničí vnímáno 

jako hrozba, může být environmentální riziko zveličováno.  

    Vnímání nepříliš známého zahraničí mohou ovlivnit stereotypy – a to jak kladné, tak i 

záporné. Ty záporné ale mnohem pravděpodobněji Stereotyp je totiž náhražkou poznání. 

Nemusíme něco zkoumat, když „přece víme, jak to je“. Jelikož hranice zkoumaného území 

byla v minulosti spíše neprostupná a prostupnou se stala fakticky až ve druhé polovině 90. let, 

přičemž plně prostupná je až od vstupu Česka a Polska do Schengenu (prosinec 2007), lze 

očekávat, že vnímání hranice bude někde uprostřed: nebude ani úplně omezené, ani úplně 

otevřené. 
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3.2 Malý zájem o zahraničí na česko-polském úseku hranice 

Zájem o dění v „blízkém“ zahraničí ve zkoumaném území, konkrétně na území Opolského 

vojvodství z polské strany a Moravskoslezského a Olomouckého kraje z české strany 

provedla v letech 2010 a 2011 Univerzita Palackého. Výzkum olomouckých kolegů potvrzuje 

značné přetrvávání „železné opony“ ve vědomí obyvatel pohraničí. Hranice je pořád značnou 

bariérou na česko-polském úseku hranice na zkoumaném území především z české strany z 

důvodu přetrvávání působení negativních stereotypů, které utvrzují i poměrně slabý vývoj 

ekonomiky na obou stranách této hranice (Ziener a kol. 2012). 

4. Místo závěru – co můžeme očekávat? 

Dva možné důsledky pro vnímání přeshraničních přírodních rizik na úseku hranice mezi 

Českem a Polskem v oblasti Opavska a Jeseníků. Neznámé území za hranicemi není vůbec 

vnímáno, a proto i potenciální nebezpečí odtamtud může být mimo rozlišovací schopnost 

obyvatel. Naopak při vnímání neznámého zahraničí jako hrozby, může být environmentální 

riziko zveličováno. Tyto postoje mohu být různé u různých skupin obyvatel. V průběhu řešení 

projektu se bude nutno podívat, zda se tato hypotéza potvrdí. Důležité bude, jak se k ní 

případně postaví: místní politici, média i tzv. „obyčejní lidé“. 

Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu GAČR č. 16-02521S „Individuální a organizační 

rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita“, řešeném 

v období 2016-2018. 
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Abstrakt. 

Kriminalita se stala významným společenským fenoménem, se kterým se potýkáme každý 

den. Nejen skutečný výskyt kriminality, ale i samotná percepce kriminality významně 

ovlivňují celkovou spokojenost a kvalitu života. Z důvodu sníženého pocitu bezpečnosti, 

vycházejícího z obav z kriminality, tak dochází ke změnám v rozhodování a chování jedinců v 

prostoru a čase. Tyto obavy z kriminality jsou subjektivní a závislé na mnoha aspektech 

lidského života, proto může každý jedinec vnímat různou intenzitu nebezpečí v určitém 

prostředí. Ovšem důležitou roli ve vnímání pocitu bezpečí představuje samotné prostředí, ve 

kterém se jedinec nachází. Příspěvek se zabývá prostorovým vymezením lokalit strachu na 

území města Jihlavy. Tyto lokality byly vymezeny na základě šetření mezi místními 

obyvateli, přičemž dotazy směřovaly mimo jiného i na časoprostorový vývoj takto vnímaných 

lokalit. Příspěvek prezentuje vybrané výsledky výše zmíněného výzkumu. 

Klíčová slova: percepce, strach, kriminalita, Jihlava 

 

 

1. Úvod 

Kriminalita se stala významným společenským fenoménem, se kterým se potýkáme každý 

den. Nemusíme být osobně přítomni kriminálnímu jednání, neboť z důvodu velkého množství 

mediálních kriminálních zpráv se stáváme také pasivními aktéry. Kriminalita se tedy stala 

nedílnou součástí našich životů. Nejen skutečný výskyt kriminality, ale i samotné vnímání 

kriminality významně ovlivňují celkovou spokojenost a kvalitu života. Přestože existuje 

mnoho ukazatelů kvality života, za jeden z důležitých indikátorů je brána míra bezpečnosti. 

Potřeba bezpečí je všeobecně považována za základní lidskou potřebu (Maslow 1943), a 

právě kriminalita se řadí mezi hlavní příčiny, které narušují pocit bezpečí. Z důvodu 

sníženého pocitu bezpečnosti, vycházejícího z obav z kriminality, tak dochází ke změnám v 

rozhodování a chování jedinců v prostoru i čase.  

Tyto obavy z kriminality jsou subjektivní a závislé na mnoha aspektech lidského života, 

proto může každý jedinec v určitém prostředí vnímat různou intenzitu nebezpečí. Ovšem 

důležitou roli ve vnímání pocitu (ne)bezpečí představuje samotné prostředí, ve kterém se 

jedinec nachází. Strach z kriminality je v současnosti navíc vnímán jako závažný společenský 

problém, jenž je nutné řešit, neboť ani výraznější pokles trestné činnosti nemusí zaručit 

zvýšení pocitu bezpečí u obyvatel. Strach z kriminality se tak stal aktuálním tématem pro 

výzkum v mnoha vědních disciplínách. Sledování uvedeného fenoménu v prostoru a čase 

může napomoci v dalších činnostech směřujících ke snížení strachu z kriminality, a to např. 

při vytváření koncepčních dokumentů zaměřených na prevenci kriminality nebo rozvoj území.  
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V této případové studii je pozornost věnována představení částečných výsledků výzkumu 

realizovaného na území krajského města Jihlava, kde byly s pomocí místních občanů a jejich 

mentálních obrazů města vymezeny lokality strachu z kriminality. 

2. Metody zpracování 

Pro potřeby vymezení lokalit vyvolávajících pocit strachu z kriminality v řešeném území 

bylo využito konceptu mentálních map (detailněji např. Gould a White 2005 nebo Siwek 

2011). Právě mentální mapy totiž umožňují vyjádřit subjektivní realitu prostoru. Za účelem 

konkrétního vymezení lokalit strachu z kriminality byl vytvořen dotazník, jehož nedílnou 

součástí byla mapa města Jihlava. Realizovaný výzkum byl proveden mezi obyvateli a 

každodenními návštěvníky města Jihlavy s využitím webové aplikace PocitoveMapy.cz, která 

významným způsobem přispěla k efektivnějšímu zmapování míst, kde se občané necítí 

bezpečně. Klasická papírová verze dotazníku byla využita pro „dočištění“ vzorku respondentů 

tak, aby byl z hlediska základních demografických struktur reprezentativní. 

Obdobně jako v jiných studiích (např. Brennan-Horley 2010, Semian 2012 nebo Šerý, 

Šimáček 2013), i zde se využití metody mapového dotazníku jevilo jako velmi vhodné. Na 

druhou stranu je potřeba si uvědomit, že výsledky mohou být zatíženy některými nedostatky 

plynoucími z využití metody mentálního mapování (více např. Gould a White 2005 nebo 

Siwek 2011). Identifikace míst strachu z kriminality pak vznikla jako průnik často 

zakreslovaných lokalit. Kromě samotného vymezení míst strachu byli respondenti dotazováni 

také na příčinu zakreslení v daném místě, intenzitu vnímaného strachu a časový aspekt 

v rámci dne i týdne. Uvedené vymezování probíhalo ve dvou fázích, kdy v první fázi 

respondenti zakreslili místa strachu, která vnímali před deseti lety, ve druhé fázi pak současná 

místa strachu. Pro vyhodnocení dat představuje důležitý atribut především míra obav. Ke 

každé zaznačené lokalitě tak respondenti přiřazovali váhu vnímaných obav v rozmezí hodnot 

1–3, kdy 1 představuje nejnižší míru obav, zatímco 3 vysokou míru obav. Získaná data byla 

zpracována v softwarovém prostředí geografického informačního systému a zobrazena 

v podobě syntetické mapy. Pro potřeby vyhodnocení získaných dat a dále kartografickou 

reprodukci poznatků bylo využito právě výše zmíněné míry obav z kriminality. 

Samotné dotazníkové šetření probíhalo v období od prosince 2015 do března 2016, a to 

nejen elektronickou cestou, ale rovněž ve formě osobních rozhovorů s využitím papírové 

podoby dotazníku (zejména z důvodu získání informací od reprezentativního vzorku obyvatel 

Jihlavy). Dotazník se skládal celkem z šesti částí. První část dotazníku byla zaměřena na 

otázky týkající se obecně pocitu bezpečnosti v Jihlavě. Druhou a třetí část představovaly 

mapy, do nichž respondenti zakreslovali oblasti, kde se necítí bezpečně, a to pro dvě časová 

období – 1) před deseti lety a 2) v současnosti. Čtvrtou část dotazníku tvořily otázky týkající 

se vlastní zkušenosti respondentů s kriminalitou. Pátá část byla zaměřena na spokojenost 

respondentů s výkonem Městské policie Jihlava a Policie ČR na území města. Tyto otázky 

byly do dotazníku přidány na základě žádosti ze strany příslušných složek Městské police 

Jihlava i Policie ČR, jež projevily zájem o výsledky práce. Šestá část dotazníku obsahovala 

identifikační údaje vztahující se k respondentovi (pohlaví, věk, vzdělání, bydliště apod.). 

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 160 osob. Z toho bylo 57 mužů a 103 žen. 

Zvýšený počet žen je způsoben jejich všeobecně větší ochotou účastnit se dotazníkového 

šetření a zároveň bližšího vztahu k tématu této práce, tedy vnímaní strachu ze zločinu. 

Z Jihlavy pochází celkem 88 % respondentů, zbývajících 12 % tvořili (zpravidla každodenně) 

dojíždějící. 
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3. Hlavní výsledky 

Za účelem porovnání vývoje vnímání strachu na území Jihlavy (období před deseti lety 

oproti současnosti) byla vytvořena samostatná mapa (viz obr. 1) znázorňující lokality, v nichž 

došlo dle respondentů ke zlepšení či zhoršení bezpečnostní situace. Výsledné zobrazení 

hodnot je rozděleno do celkem sedmi intervalů. V mapě je však znázorněno pouze šest 

intervalů, neboť středový interval v tomto případě reprezentuje lokality bez významnější 

změny ve vnímání strachu.  

Obrázek 1: Porovnání vnímaných lokalit strachu z kriminality v současnosti oproti období před 10 lety. 

 
Zdroj: ČÚZK 2016, vlastní šetření. 

Zde lze spatřit šest výše zmíněných lokalit. Zatímco ve čtyřech oblastech došlo ke zlepšení 

vnímání strachu (Havaj, Heulos, Horní Kosov a Keťásek), ve zbývajících dvou je možné 

sledovat nárůst strachu. Těmito lokalitami jsou Masarykovo náměstí s přilehlými ulicemi a 

okolí nákupního a zábavního centra na sídlišti Březinovy sady. V parku Keťásek lze 

pozorovat pouze mírné zlepšení, ve zbývajících třech lokalitách však nalezneme významnější 

zlepšení. Na Horním Kosově se jedná o lokalitu tvořenou ulicemi Jarní a Zimní, v případě 

Heulosu je to centrální oblast kolem Hrádku. Oblasti výrazného zlepšení, tedy nejvyšší 

klasifikované změny, představují nepatrné plochy nacházející se na Heulose. Naopak 

nejvýraznější zhoršení je zaznamenáno pro Masarykovo náměstí a části ulic Benešova, 

Palackého a Židovská. Zhoršení ve vnímání strachu lze spatřit v blízkém okolí náměstí, 

především ve zbývajících částech výše zmiňovaných ulic a dále také v ulicích Farní, U 

Mincovny či na Jakubském náměstí. Ve vzdálenějších ulicích od náměstí můžeme pozorovat 

mírné zhoršení vnímání obav, jedná se např. ulice Husova, Komenského, Kosmákova, Matky 

Boží či Mrštíkova. Mírné zhoršení ve vnímání strachu vykazuje také druhá lokalita, tedy okolí 

nákupního a zábavního centra na sídlišti Březinovy sady. 
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Tabulka 1: Hodnoty vnímaného strachu z kriminality v současnosti – TOP 5 lokalit. 

Pořadí Riziková lokalita 
Zjištěné hodnoty vnímaného strachu 

Minimum Maximum Vážený průměr 

1. Masarykovo náměstí 30  195  119,5  

2. lesopark Heulos 3  24  15,7  

3. park Keťásek 1  30  14,4  

4. Park Legionářů 2  24  11,6  

5. sídliště Horní Kosov 1  22  9,9  

Zdroj: vlastní šetření. 

Tabulka 1 ukazuje jednoduché statistické zhodnocení pěti lokalit, které byly na základě 

šetření označeny v současnosti jako nejvíce obávané. Uvedené hodnoty reprezentují 

minimální a maximální intenzitu (váhu) nasčítaných hodnot vnímaného strachu v každé 

lokalitě a také hodnotu váženého průměru intenzity vnímaného strachu, která je z hlediska 

významu uvedených charakteristik nejdůležitější. Nejvyšší maximální hodnota byla 

zaznamenána na Masarykově náměstí, a to 195. Jelikož se dotazníkového šetření zúčastnilo 

160 osob, je zřejmé, že respondenti této lokalitě přiřazovali vyšší míru vnímání strachu. 

Z hlediska maxima dosahovala v pořadí druhá lokalita (Keťásek) hodnoty 30, tudíž lze 

pozorovat výrazný odstup od Masarykova náměstí, jež zaujímá specifické postavení v rámci 

percepce strachu. Přesnějším ukazatelem je vážený průměr, proto byly v tabulce lokality 

seřazeny podle tohoto indikátoru. Také z hlediska váženého průměru dosahuje nejvyšší 

hodnoty Masarykovo náměstí, a to 119,5. Lokality, které jsou další v pořadí, vykazují velmi 

výrazný odstup hodnoty váženého průměru, což poukazuje na výraznou dominanci 

vnímaného strachu na Masarykově náměstí. 

4. Závěr 

Vnímání strachu z kriminality se mezi lidmi liší. V rámci studií zaměřených na percepci 

strachu jsou zkoumány rozdíly zejména v závislosti na pohlaví nebo věku. Také v případě 

šetření, prováděného v rámci této studie s využitím konceptu mentálních map, byl kladen 

důraz na odlišnosti ve vnímání bezpečnosti na území města Jihlavy jak u výše uvedených 

demografických charakteristik, tak z hlediska místa bydliště. Po jeho vyhodnocení však nelze 

potvrdit úplnou shodu se závěry jiných obdobně laděných výzkumů a studií (např. Garofalo 

1979, Stafford a Galle 1984).   

Z výsledků provedeného šetření plyne, že se v Jihlavě cítí bezpečně téměř 60 % 

respondentů, ovšem až 70 % dotázaných se z důvodu percepce strachu vyhýbá určitým 

oblastem. Z hlediska pohlaví respondentů se cítí bezpečněji spíše ženy než muži, na druhou 

stranu se však ženy v porovnání s muži více vyhýbají určitým lokalitám z důvodu vnímání 

pocitu nebezpečí. Zároveň představují ženy častější svědky trestné činnosti, zatímco muži 

jsou naopak častějšími oběťmi. Podle většiny studií (např. Garofalo 1979, Stafford a Galle 

1984) však pociťují větší strach spíše ženy nežli muži, ovšem vyšší pravděpodobnost 

viktimizace je zaznamenána u mužů. Výsledky šetření z hlediska pohlaví tedy korespondují 

s obecnými závěry jen částečně. Na základě provedeného šetření bylo v současnosti na území 

města identifikováno šest lokalit, jež vykazují oproti zbývajícím zaznačeným oblastem vyšší 

míru vnímaní obav.  
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Při srovnání takto vymezených lokalit strachu oproti období před deseti lety lze pozorovat 

zlepšení u čtyř oblastí, zatímco u dvou dalších došlo ke zhoršení vnímání bezpečnostní 

situace. Na základě výsledků šetření lze konstatovat, že Masarykovo náměstí má jednoznačné 

stigma nebezpečné lokality. Vizuální podoba prostředí v tomto ohledu nehrála takřka žádnou 

roli. Nejčastějším uváděným důvodem byla velmi častá přítomnost problémových skupin lidí. 

Za příčiny změn vedoucích ke zlepšení stavu v ostatních lokalitách lze označit zejména 

rozsáhlou výstavbu v okrajových částech města nebo změny v bytové politice související 

s privatizací a s rozvojem tzv. sociálního podnikání. K významnému zlepšení bezpečnostní 

situace přispěla i revitalizace místních parků nebo demolice budov nacházejících se ve 

špatném stavu a obývaných problémovými skupinami osob. 

Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu IGA PrF_2016_026 Krajina a lidé: geografická 

analýza změn prostředí. 
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Abstrakt.  

Populační vývoj na Slovensku odpovídá dlouhodobým tendencím, jejichž základ byl položen 

změnou společenského systému a nástupem druhého demografického přechodu v 

postsocialistických zemích centrální Evropy počátkem 90. let minulého století. V té době ho 

charakterizoval zejména postupně se snižující počet sňatků a umělých potratů, zvyšující se 

rozvodovost, prudký pokles porodnosti a plodnosti, vzrůst nezaměstnanosti, nízká úroveň 

nominálních mezd a vysoká cenová hladina zboží a služeb. Výsledným efektem (při málo 

proměnlivé úmrtnosti) byl velmi nízký přirozený a také celkový přírůstek obyvatelstva (při 

statisticky nevýznamných hodnotách migračního salda) a hospodářská transformace. Za 

čtvrtstoletí se demografická a ekonomická situace změnily. Oproti roku 1991 má Slovensko o 

150,7 tis. obyvatel více, žijeme déle (o 5,73 let), rodí se méně dětí (o téměř 23 tis.), uzavírá 

méně sňatků (o 11,7 tis.), počet interrupcí klesl 4,6 násobně a počet rozvedených manželství 

vzrostl o přes 3 tis., stoupla nezaměstnanost (o 3,3%), nominální mzda se zvýšila téměř 

sedminásobně a za zboží a služby platíme čtyřikrát více než předtím. 

Uvedený vývoj obyvatelstva se projevil zhoršením základních syntetických ukazatelů, hrubé a 

čisté míry reprodukce, které jsou dlouhodobě pod záchovní hodnotou, a to nejen v 

celoslovenském měřítku ale i z pohledu většiny okresů. Výraznou změnou režimu reprodukce 

se transformovala věková struktura populace. Posuny věkových skupin a další prodlužování 

lidského života vedlo k prohlubování procesu stárnutí. V prezentovaném příspěvku jsme se 

zaměřili na stručnou charakteristiku demografických procesů, které v různé míře a rozsahu 

ovlivnily populační vývoj Slovenska v roce 2015. Koncept článku se opírá o geografický 

přístup a v použité metodice je určující klasická analytická metoda.  

 

Klíčová slova: populační vývoj, Slovensko, struktura obyvatelstva, územní hledisko 

 

 
1. Úvod 

Populačný vývoj na Slovensku zodpovedá dlhodobým tendenciám, ktorých základ bol 

položený zmenou spoločenského systému a nástupom druhého demografického prechodu. 

V tom období ho charakterizoval „prepad“ celého radu demografických ukazovateľov. Počas 

piatich rokov (1990–1994) sa napr. počet živonarodených detí znížil zo 79 989 na 66 370 

(Podolák, 1996) a v priebehu pätnástich rokov (1989–2003) sa Slovensko presunulo 

v európskom rebríčku zo skupiny krajín s najvyššou plodnosťou do skupiny krajín s najnižšou 

plodnosťou (Vaňo, 2005).  
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Výsledným efektom (pri málo premenlivej úmrtnosti) bol veľmi nízky prirodzený a taktiež 

celkový prírastok obyvateľstva (pri štatisticky nevýznamných hodnotách migračného salda) 

a hospodárska transformácia (tab. 1). Klesol kredit manželstva a to aj napriek dominantnej 

kresťansko - katolíckej hodnotovej orientácie obyvateľstva, pričom časť populácie ho 

nepovažuje za nutný ani pre výchovu detí (Bačík, 2014). Uvedený vývoj sa prejavil 

zhoršením základných syntetických ukazovateľov reprodukcie, ktoré sú dlhodobo pod 

záchovnou hodnotou, a to nielen v celoslovenskom meradle ale aj z pohľadu väčšiny okresov. 

Výraznou zmenou režimu reprodukcie sa transformovala veková štruktúra populácie. Posuny 

vekových skupín a ďalšie predlžovanie ľudského života viedlo k prehlbovaniu procesu 

starnutia. V prezentovanom príspevku sme sa zamerali na stručná charakteristika 

demografických procesov, ktoré v rôznej miere a rozsahu ovplyvnili populačný vývoj 

Slovenska v roku 2015. Koncept príspevku sa opiera o geografický prístup a v použitej 

metodike je určujúcou klasická analytická metóda s využitím dát Štatistického úradu 

Slovenskej republiky (ŠU SR) a Výskumného demografického centra (VDC).  
 

Tabuľka 1: Vývoj obyvateľstva Slovenska v období 1990 – 2015. 

Rok Počet obyvateľov Tempo prírastku 

  1990  5 310 711 - 

  1995  5 367 790 1,01 

  2000  5 402 547 1,01 

2005  5 389 180 - 0,30 

  2010  5 392 446 1,00 

  2015  5 426 252 1,01 

Zdroj: ŠÚ SR.  

1.1 Sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť  

Na Slovensku bolo uzavretých 28 775 sobášov (ŠU SR, 2016a), čo bolo o 2 038 viac ako v 

roku 2014. Hrubá miera sobášnosti vzrástla o 0,4 bodu na 5,4 ‰. Pre ostatné desaťročie 

časového radu je charakteristické len mierne kolísanie počtu uzavretých sobášov pri dlhodobo 

nízkej úrovni hrubej miery sobášnosti (tab. 2). Jej hodnoty ovplyvňuje počet a vek 

potenciálnych snúbencov, ktorí môžu sobáš uzatvoriť (slobodní starší ako 16 rokov, rozvedení 

a ovdovení). Pre početnosť možných adeptov manželského zväzku je najdôležitejšia veková 

skupina osôb 25 - 29 rokov.  V roku 2015 ženísi uvedenej vekovej skupiny uzatvorili 8 712 

manželstiev (30,3 %) a nevesty 10 949 sobášov (38,1 %). Priemerný sobášny vek sa 

pohyboval u mužov na  hornej hranici vekovej skupiny 29 - 34 rokov (33,4) a u žien na 

približne jej dolnej hranici (30,4). Aj keď do sobášneho veku vstupovali stále ešte pomerne 

početné ročníky narodených - konkrétne narodených koncom 80. rokov minulého storočia - 

trend vo vývoji sobášnosti sa nemenil najmä pre ekonomické a sociálne dôvody. Z hľadiska 

uzavretých manželstiev podľa rodinného stavu snúbencov sobáše slobodných ženíchov so 

slobodnými nevestami tvorili 86,4 resp. 87,1 %, rozvedených mužov s rozvedenými ženami 

13,1 resp. 12,3 %  a vdovcov s vdovami 0,6 resp. 0,5 %. V štruktúre obyvateľstva podľa 

rodinného stavu dochádza k rastu podielu rozvedených mužov a žien a taktiež slobodných tzv. 

singels. Na druhej strane klesá podiel ženatých mužov a vydatých žien, podiel ovdovených sa 

udržuje približne na rovnakej úrovni. Priestorový obraz hrubej miery sobášnosti podľa 

okresov sa nezmenil. Tradične vyššia intenzita sobášnosti je na severe a východne Slovenska, 

nižšia na juhu krajiny.  
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Vyššiu sobášnosť sme zaznamenali aj na území hlavného mesta. Rozdiel medzi najvyššou 

a najnižšou hodnotou hrubej miery sobášnosti predstavoval v roku 2015 4,01 bodu. 

Priaznivejšie hodnoty nad 7 ‰ vykazovali okresy Bratislava V a I, Stará Ľubovňa a Stropkov, 

menej priaznivé pod 4 ‰ okresy Poltár, Rožňava a Medzilaborce (ŠU SR, 2016b). V roku 

2015 sa rozviedlo 9 768 manželstiev, čo bolo o 728 menej ako v predchádzajúcom roku. 

Hrubá miera rozvodovosti poklesla o 0,1 bodu na 1,8 ‰. Pre ostatné desaťročie časového 

radu je charakteristický pokles počtu uzavretých sobášov pri dlhodobo vysokej úrovni hrubej 

miery rozvodovosti. Na 100 sobášov pripadalo 34 rozvodov, čo bol o 15 menej ako v roku 

2006. Z celkového počtu takmer 9,8 tis. rozvedených manželstiev bolo 5,9 tis. (60,1 %) s 

maloletými deťmi, z toho 3,5 tis. s jedným, 2,0 tis. s dvomi a 0,4 tis. s tromi a viac deťmi. Na 

návrh muža bolo rozvedených 37 % manželstiev. Najviac manželstiev sa rozviedlo v 8 roku 

jeho trvania (4,4 %). Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva bola 15,4 rokov a 

priemerný vek manželov pri rozvode 43 rokov u mužov resp. 40 u žien. Medzi najčastejšie 

príčiny rozvratu manželstva zo strany muža boli uvedené rozdielnosť pováh, názorov a 

záujmov (64,9 %), ostatné príčiny (10,0 %) a nevera (10,0 %). U žien prevládali rozdielnosť 

pováh, názorov a záujmov (64,9 %), ostatné príčiny (12,2 %) a nevera (7,1 %).  Podobne ako 

pri sobášnosti priestorový obraz hrubej miery rozvodovosti sa nezmenil (mapa 1). Nižšou 

úrovňou rozvodovosti sa vyznačoval sever a východ Slovenska, vyššou juh, juhozápad a časť 

centrálneho územia. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou hrubej miery 

rozvodovosti predstavoval v roku 2015 2,6 bodu. Priaznivejšie hodnoty pod 1 ‰ vykazovali 

napr. okresy Sabinov, Námestovo, Poprad, Levoča a Tvrdošín, veľmi nepriaznivé najmä okres 

Senec (3,4) a Bratislava III (2,9). 
 

Mapa 1: Rozvodovosť na Slovensku podľa okresov v roku 2015. 
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    V roku 2015 bolo potratom ukončených 15 637 tehotenstiev, čo bolo o 22 viac ako v 

predchádzajúcom roku. Hrubá miera potratovosti sa nezmenila, ostala na úrovni 2,9 ‰. Po 

výraznom zvýšení potratovosti ešte  v roku 1988, nadväzujúce na prijatie zákona SNR č. 

73/1986 Zb., ktorým sa zrušili interrupčné komisie a umelé prerušenie tehotenstva sa 

prakticky stalo dostupné každej žene (Halašová, 1991), dochádzalo ku kontinuálnemu 

znižovaniu počtu potratov (najmä umelých) s výnimkou sledovaného roku. Rozdiel medzi 

rokmi 1988 - 2015 predstavoval 43,7 tisíc (u umelých 40,9 tis.). Pokiaľ v 90. rokoch sa počet 

umelých potratov redukoval v priemere po tisíckach ročne, v ostatnom desaťročí to bolo o 0,5 

tisíc. Znižovanie špecifických potratovostí v období 2006 - 2015 bolo najvýraznejšie vo 

vekových skupinách 25 - 29 (o 3,8 bodu), 20 - 24 (o 3,3 bodu) a 30 - 34 (o 3,2 bodu). 

Absolútne najviac potratov sa spája s vekovou skupinou 30 - 34 ročných žien, kde sa ich 

počet pohyboval na úrovni 4 tisíc. Z celkového počtu umelých potratov bolo 45,6 % u 

slobodných žien a 45,5 % u žien vydatých. Z pohľadu počtu detí podstúpilo interrupciu 31,2 

% bezdetných žien, 28,2 % matiek s jedným dieťaťom a 26,5 % matiek s dvoma deťmi. Z 

územného hľadiska mal veľmi nízky index indukovanej potratovosti okres Sabinov (1,08 %) a 

ďalej okresy Stará Ľubovňa (4,94 %), Bardejov (6,38 %) a Čadca (6,39 %). Naopak veľmi 

vysoké hodnoty zaznamenali okresy Levice (47,58 %) a Žiar nad Hronom (40,1 %). 
 

Tabuľka 2: Vybrané ukazovatele populačného vývoja Slovenska v období 2006–2015.  

Ukazovateľ (‰) Maximum  Minimum  

  hrubá miera sobášnosti  5,3 4,7 

  hrubá miera rozvodovosti  2,4 1,8 

  index potratovosti (%) 35,2 27,7 

hrubá miera živorodenosti 11,3 10,0 

  hrubá miera úmrtnosti  10,0 9,5 

  hrubá miera prirodzeného prírastku 1,7 0,1 

  hrubá miera migračného salda 1,3 0,3 

  hrubá miera celkového prírastku 2,3 0,8 

Zdroj: ŠÚ SR. 

1.2 Pôrodnosť a plodnosť  

V roku 2015 sa narodilo 55 602 živých detí, čo bolo o 569 viac ako v predchádzajúcom 

roku (graf 1). Hrubá miera živorodenosti vzrástla o 0,1 bodu na 10,3 ‰. Pre ostatné 

desaťročie časového radu je charakteristické kolísanie  počtu narodených detí pri dlhodobo 

nízkej úrovni hrubej miery pôrodnosti. Jej hodnoty ovplyvňuje početnosť a veková štruktúra 

reprodukčnej základne. Reprodukčné obdobie prakticky končí okolo 40. roku veku ženy 

a maximálna fertilita sa v súčasnosti sústreďuje do obdobia 25 - 34 rokov. Pre úroveň 

pôrodnosti sú rozhodujúce počty žien práve v týchto  intervaloch. V roku 2015 dosiahol počet 

25 - 34 ročných žien cca 412 tis., čo bolo v porovnaní s rokom 2006 o cca 37 tis. menej. 

Napriek tomu, že sa počet žien v uvedených intervaloch znížil, došlo k miernemu rastu 

pôrodnosti, čo dokumentujú aj syntetické hodnoty hrubej miery reprodukcie (0,6 resp. 

0,68), čistej miery reprodukcie (0,6 resp. 0,67) a úhrnnej plodnosti (1,24 resp. 1,4). Čistá 

miera reprodukcie je dlhodobo (od roku 1989) pod úrovňou „1“ (Tirpák, Adamica, 1995) a 

tento trend pokračoval aj v sledovanom roku.  
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Vyššie uvedená hodnota 0,67 nám vyjadruje, že počas jednej generácie žien pri zachovaní 

súčasnej úrovne ich plodnosti a úmrtnosti by prirodzeným pohybom ubudla tretina 

potenciálnych matiek. Z celkového počtu živonarodených detí sa narodilo 33 817 (60,8 %) 

v manželstve. Počet živonarodených detí mimo manželstva bol oproti predchádzajúcemu roku 

vyšší o 354, ich podiel dosiahol 39,2 %. Za ostatné desaťročie vzrástol podiel narodených 

mimo manželstva o takmer 12 bodov. Štruktúra živonarodených detí podľa poradia sa 

výraznejšie nezmenila. V prvom poradí sa narodilo 46,0 % , čo bol oproti roku 2006 pokles 

o 0,8 bodu, mierne vzrástol podiel detí v druhom (z 31,8 na 34,2 %) a treťom poradí. Podiely 

detí narodených vo vyšších poradiach klesali. Vyššia fertilita sa sústreďovala do vekových 

intervalov 25 - 29 (83,3 ‰)  a 30 - 34 (80,9 ‰). K vzrastu plodnosti oproti roku 2006 došlo 

vo vekových skupinách 15 - 19, 30 - 34 (o takmer 19 bodov), 35 - 39 a 40 - 44. Z pohľadu 

jednotlivých okresov vyššími hodnotami miery pôrodnosti (nad 15 ‰) sa vyznačovali 

Kežmarok, Gelnica a Sabinov. Najnižšiu pôrodnosť (7,09) mal okres Poltár, nízku (tesne pod 

8 ‰) okresy Snina, Nové Zámky, Prievidza a Komárno. Bratislavské okresy boli 

charakteristické nadpriemernými hodnotami pôrodnosti. 

 
Graf 1: Počet živonarodených a úhrnná plodnosť na Slovensku v období 1950 –2015. 

 
Zdroj: ŠÚ SR.  

 

1.3 Úmrtnosť  

V roku 2015 zomrelo 53 826 obyvateľov, čo bolo o 2 480  viac ako v predchádzajúcom 

roku. Hrubá miera úmrtnosti vzrástla o 0,4 bodu na 9,9 ‰. Pre ostatné desaťročie časového 

radu je charakteristické len mierne kolísanie  počtu zomrelých pri dlhodobo stabilnej úrovni 

hrubej miery úmrtnosti. Jej hodnoty ovplyvňuje najmä pohlavná a veková štruktúra populácie. 

U mužov s výnimkou vekových kategórií nad 75 rokov je úmrtnosť dlhodobo vyššia ako 

u žien. V roku 2015 napr. v každej z vekových skupín 20 - 24 až 50 - 54 zomrelo vyše 70  % 

mužov, pričom v kategórii 30 - 34 ročných to bolo takmer 80 %. Dojčenská úmrtnosť sa stáva 

postupne štatisticky nevýznamnou, čo potvrdzujú aj údaje v sledovanom roku. Podiel 

zomrelých do jedného roku z celkového počtu zomrelých bol na úrovni 0,5 % a hrubá miera 

dojčenskej úmrtnosti (5,1) sa priblížila k historicky najnižšej hodnote z roku 2011 (4,9).  
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Stredná dĺžka života u mužov sa udržala na úrovni 73 rokov, u žien opätovne poklesla pod 

80 rokov. Evidovaný rozdiel 6,7 roka bol najnižší za ostatné desaťročie. Z hľadiska príčin, 

najviac úmrtí bolo na choroby obehovej sústavy - 25 906  a na nádory - 13 657. Tieto dve 

skupiny príčin smrti predstavovali 73,5 % všetkých úmrtí. Pri medziokresnom porovnaní 

(mapa 2) bola najnižšia hrubá miera úmrtnosti v okresoch Košice III (6,11), Kežmarok (6,86) 

a Námestovo (6,89). Výrazne vyššiu úmrtnosť od priemernej mali okresy Žarnovica (13,14), 

Turčianske Teplice (12,99) a Bratislava I (12,82). 
 

Mapa 2: Úmrtnosť na Slovensku podľa okresov v roku 2015. 

 

1.4 Migrácia  

Migrácia patrí medzi demografické javy, ktoré veľmi rýchlo reagujú na politické, 

ekonomické a sociálne zmeny v spoločnosti. Po roku 1989 sa to prejavilo najmä v intenzite 

a charaktere zahraničnej migrácie (napr. zvýšenie obratu oficiálne evidovaného zahraničného 

sťahovania), ale aj zmenami vo vnútornom sťahovaní (výrazné zníženie jeho objemu 

a intenzity). V roku 2015 sa prisťahovalo zo zahraničia takmer 7,0 tis. a do zahraničia sa 

vysťahovalo 3,9 tis. osôb. Slovenská republika získala zahraničnou migráciou 3,1 tis. 

obyvateľov, čo bolo o 1,4 tis. viac ako v predchádzajúcom roku. Pre ostatné desaťročie 

časového radu je charakteristické narastanie objemu sťahovania pri jeho medziročnom 

kolísaní. Migračné saldo nenadobudlo jednoznačne stúpajúci trend. V roku 2008 bolo 

najvyššie (takmer 7,1 tis.) a v roku 2014 najnižšie (1,7 tis.). Z pohľadu jednotlivých krajín 

najviac osôb okrem Českej republiky (1,4 tis.) sa prisťahovalo na Slovensko z Veľkej Británie 

(0,8 tis.), približne rovnako po 0,5 tis. z Rakúska, Rumunska a Maďarska. Zo Slovenska sa 

vysťahovalo najviac osôb do Česka (1,1 tis.), Rakúska (0,8 tis.) a približne rovnako po 0,4 tis. 

do Nemecka a Veľkej Británie. Pre zahraničné sťahovanie sa rozhodujú najmä slobodní ľudia 

(2/3 prípadov) a najčastejším dôvodom migrácie pre vyše 1/3  osôb bolo nasledovanie 

rodinného príslušníka.  
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V rámci vnútorného sťahovania je pre Slovensko za ostatné desaťročie charakteristická 

migračná mobilita s objemom pod úrovňou 90 tis. osôb. V roku 2015 zmenilo obec svojho 

trvalého bydliska 90,8 tis. osôb, o 3,2 tis. menej ako v roku 2014. Počet migrantov na 1 000 

obyvateľov sa znížil o 0,7 bodu na 16,7 ‰.  Vyše polovicu migrujúcich tvorili slobodní ľudia, 

rovnaký pomer sa vzťahuje aj na najčastejšie príčiny migrácie (bytové dôvody a nasledovanie 

rodinného príslušníka). Necelá polovica migrantov sa dlhodobo sťahuje medzi obcami 

v rámci príslušného okresu. Z regionálneho pohľadu prírastok sťahovaním malo 25 okresov. 

Migračný boom sa spájal z okresom Senec (31,53), vyššie hodnoty v rozpätí 10 - 15 ‰ mali 

okresy Bratislava I, Pezinok, Bratislava III a Malacky. Úbytok obyvateľstva migráciou bol 

najvýraznejší v okrese Košice III (- 9,62), nasledovali okresy Bratislava V (- 6,95) a  

Stropkov (- 4,98).  

1.5 Prírastok, štruktúra a počet obyvateľov  

Výsledkom prirodzeného pohybu obyvateľstva Slovenska v roku 2015 bol prirodzený 

prírastok 1,8 tis. osôb, čo bolo výrazne menej ako v predchádzajúcom roku (3,7 tis.). Tieto 

hodnoty sa premietli aj do miery prirodzeného prírastku, ktorá sa znížila o 0,4 bodu na 0,3 ‰. 

Z územného pohľadu (mapa 3) vyššiu hrubú mieru prirodzeného prírastku mali okresy 

Kežmarok (8,99), Námestovo (7,87) a Sabinov (7,71). Úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný 

až v 50 okresoch a to najmä v Žarnovici (- 5,07), Poltári (- 4,64), Medzilaborciach (- 4,43) 

a Nových Zámkoch (- 4,41). Obdobná situácia bola aj vo vývoji celkového prírastku 

obyvateľstva. V 51 okresoch bol celkový prírastok záporný, pričom sa pohyboval v rozpätí od 

- 0,02 až do - 9,76 ‰. 

 
Mapa 3: Prirodzený pohyb obyvateľstva Slovenska podľa okresov v roku 2015. 
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Štruktúra obyvateľstva Slovenska podľa základných vekových skupín oproti 

predchádzajúcemu roku sa zmenila v tom, že podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku sa 

zvýšil o 0,5 bodu na 14,5 %, v produktívnom veku sa znížil o 0,5 bodu (70,2 %) a v 

predproduktívnom veku ostal takmer bez zmeny (15,3 %).  Pre ostatné desaťročie časového 

radu je charakteristické pokračujúce starnutie populácie. Pomer detskej zložky sa mierne 

znížil vplyvom nízkej pôrodnosti. K poklesu došlo aj pri pomere aktívnej zložky, pretože 

početnejšie kohorty narodené v polovici minulého storočia sa nachádzajú vo vekovej 

pyramíde na konci produktívneho veku resp. už tento vek začínajú prekračovať. Z toho 

pramení - aj pre zlepšenie úmrtnostných pomerov, výraznejší rast podielu dôchodcovskej 

zložky. Rokom 2006 zahájený trend prevahy staršej populácie nad deťmi v Českej republike 

(Kučera, 2008) sa v roku 2016 začne aj na Slovensku. Proces intenzívnejšieho starnutia 

populácie dokumentujú aj ukazovatele veku a výsledky stredného variantu prognózy 

obyvateľstva. Priemerný vek prekročil hranicu 40 rokov, index starnutia dosiahol hodnotu 

94,2 % (od roku 2006 sa zvýšil o 21 bodov) a index ekonomického zaťaženia bol na úrovni 

42,4 % (tab. 3). Vo veku nad 64 rokov by mala byť v roku 2030 viac ako 1/5 nášho 

obyvateľstva (Bleha, Šprocha,Vaňo, 2013). K 31. 12. 2015 malo Slovensko 5 426, 3 tis. 

obyvateľov, z toho ženy tvorili 51,2 %. Na 1 000 mužov pripadalo 1 051 žien. Obyvateľstvo 

Slovenska žilo v 2 925 obciach (v tom je 140 miest). Na 1 obec pripadalo 1 855 obyvateľov. 

Počet obyvateľov Slovenska sa v roku 2015 zvýšil o 0,09 %. 
 

Tabuľka 3: Vývoj vybraných charakteristík vekovej štruktúry obyvateľstva Slovenska v období 1990–2015. 

Rok 0 - 14 / 65+   (%) Priemerný vek  Index starnutia Index ekonomického zaťaženia 

  1990  25,1 / 10,4 33,6 41,4 54,9 

  1995  22,3 / 10,9 34,5 49,2 49,7 

  2000  19,2 / 11,5 36,0 59,8 44,2 

  2005 16,6 / 11,7 37,4 70,7 39,5 

  2010  15,3 / 12,4 38,7 81,0 38,2 

  2015  15,3 / 14,5 40,1 94,2 42,4 

Zdroj: ŠÚ SR a VDC.  

2. Záver 

Vývoj populácie na Slovensku v roku 2015 sa takmer v ničom neodlišoval od 

demografickej situácie v predchádzajúcom roku s výnimkou vyššieho počtu uzavretých 

sobášov. V kontexte dlhodobejšieho vývoja (za ostatných desať rokov) nenastali podstatnejšie 

zmeny. Sobášnosť je dlhodobo nízka, rozvodovosť i keď medziročne klesla vysoká. Miery 

reprodukcie ale aj úhrnná plodnosť sú stále pod kritickou hodnotou. Hrubá miera úmrtnosti 

bola stabilizovaná, pohybovala sa medzi 9,5 až 10,0 ‰. Relatívne hodnoty pôrodnosti boli 

každým rokom o niečo vyššie, takže Slovensko zaznamenalo kontinuálny ale len mierny 

prirodzený prírastok. Z pohľadu zahraničnej migrácie sa viac osôb na Slovensko prisťahovalo 

ako sa z neho vysťahovalo. Migračné saldo svojou nízkou hodnotou podstatnejšie 

neovplyvnilo celkový prírastok obyvateľstva. Priebeh demografických procesov sa premieta 

do populačných štruktúr, najmä vekovej pre ktorú je charakteristický pokračujúci proces 

starnutia. Podiel detskej zložky sa postupne vyrovnáva so zložkou 65 + ročných (v roku 2015 

bol rozdiel len 0,8 bodu). Populačný vývoj je komplikovaný, v mnohých smeroch najmä pri 

migrácii ťažko predvídateľný.  
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V populácii Slovenska bude pri nízkej úrovni plodnosti ubúdať najprv detí, neskôr 

pravdepodobne aj vnukov. Ďalej bude zrejme klesať podiel detí vychovávaných oboma 

stabilnými rodičmi.   
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Abstrakt.  

Příspěvek popisuje počítačový model Urban Planner (nadstavba ArcGIS) umožňující 

vyhodnocovat územní potenciál a detekovat optimální plochy vhodné pro územní rozvoj. 

Model využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, jejíž nastavení bylo 

stanoveno metodou podpory rozhodování AHP. Základním datovým vstupem jsou data 

územně analytických podkladů, výstupem z modelu jsou především rastrové vrstvy územního 

potenciálu pro šest kategorií využití území: bydlení, rekreace, komerční vybavenost, těžký 

průmysl, doprava a lehký průmysl a skladování. Tyto výstupy je možné využít např. jako 

podklad pro ověření plánované výstavby nebo pro zhodnocení vlastností území pro jeho další 

rozvoj. Potenciál je možné v rámci modelu vypočítat v několika variantách (scénářích) a ty 

potom mezi sebou srovnávat a hodnotit. Tento typ analýzy může velmi dobře sloužit pro 

srovnání a interpretaci možných variant vývoje sledovaného území. Součástí modelu je také 

komponenta umožňující na základě vypočteného potenciálu identifikovat (alokovat) konkrétní 

plochy vhodné pro další rozvoj, což může být vhodné zejména pro praktickou aplikaci 

modelu. V obecné rovině je možné Urban Planner použít pro zpracování studií zaměřených na 

analýzu a interpretaci územního potenciálu a alokaci ploch v několika možných scénářích 

rozvoje. V rámci příspěvku jsou kromě samotného modelu Urban Planner představeny také 

ukázky scénářů potenciálu území v několika regionech v České republice (Olomouc, 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, ORP Moravské Budějovice). 

Klíčová slova: Urban Planner, územní potenciál, model, ArcGIS, multikriteriální analýza 

 
1. Úvod  

Územní potenciál je definován jako „schopnost území poskytovat určité množství 

možností a předpokladů pro různé využití s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti“. Vedle 

termínu „potenciál“ se v anglosaské literatuře vžil pojem „land suitability“ s ekvivalentním 

významem i rozšířením. Hodnocením potenciálu krajiny se ve svých pracích zabývá celá řada 

autorů. Z prací zaměřených aplikačně do problematiky územního plánování lze zmínit 

například práce Baran-Zglobicka (2004), Kenderessy (2003), Picher, Romero (2006), Kolejka 

(2001, 2003), Kolejka, Pokorný (2001), Sklenička (2003) nebo Ružička (2000). Pro sestavení 

konceptu funkcionality modelu a nástroje „Urban Planner“ byla využita zejména metodika 

LUCIS (Zwick, Carr, 2007), metodika LANDEP (Ružička, 2000), model What if! 

(Klostermann, 1999) a metodika optimálního funkčního uspořádání krajiny Kolejky (Kolejka, 

2001, 2003), která nabízí využití integrovaných digitálních dat v územním plánování na bázi 

krajinného potenciálu. 
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2. Model Urban Planner 

2.1 Obecný popis modelu 

Urban Planner je počítačový model, určený pro vyhodnocení územního potenciálu 

a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj (alokace ploch). Model je vyvíjen 

na Univerzitě Palackého v Olomouci a jeho dílčí části nebo jednotlivé vývojové verze byly 

představeny již dříve (např. Burian a kol., 2015; Burian, Brus, Šťastný, 2015 nebo Šťastný a 

Burian, 2013). Model využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, která 

využívá váženého překryvu vstupních dat. Váhy vyjadřují významnost jevu nebo faktoru ve 

srovnání s jinými jevy a faktory. Stanovení váhy jevů/faktorů se provádí ve vztahu k danému 

pilíři udržitelného rozvoje. Vyhodnocení územního potenciálu pomocí multikriteriální 

analýzy je rozděleno do čtyř úrovní. Nejnižší je jev, následuje faktor, pilíř, až po celkový 

územní potenciál. Metoda výpočtu také respektuje principy trvale udržitelného rozvoje, 

představující vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 

a pro soudržnost společenství obyvatel území. Základním vstupem do modelu jsou data 

územně analytických podkladů (ÚAP). Metodicky je model rozdělen do dvou hlavních částí, 

a to na výpočet územního potenciálu a výpočet optimálního využití území. V první části se 

hodnotí všechny vstupní faktory ovlivňující potenciál území pomocí multikriteriální analýzy. 

V druhé části je pracováno s tímto potenciálem pro vymezení lokalit vhodných pro alokaci. 

Obrázek 11: Ukázka územního potenciálu – vlevo a vyhodnocení optimálních ploch – vpravo. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.2 Výpočet územního potenciálu 

Základním stavebním kamenem extenze je hodnocení územního potenciálu, dle nastavení 

hodnot a vah ve třech úrovních: pilířích, faktorech a jevech. V rámci základního nastavení je 

v modelu přednastaveno hodnocení územního potenciálu pro 6 kategorií: bydlení, rekreace, 

komerční vybavenost, těžký průmysl, lehký průmysl a skladování a doprava. Nad rámec 

těchto kategorií si uživatel může nastavit vlastní kategorii, případně si přednastavené 

kategorie upravovat. Výsledný územní potenciál je ovlivněn nastavením vah mezi třemi 

třídami (třemi pilíři): Ekologický, Sociální, Ekonomický. Váha může nabývat hodnot od 0 do 

100, součet vah všech tří pilířů musí být roven hodnotě 100. Model umožňuje uživateli 

vybírat z předvolených variant nebo si nastavit variantu vlastní. 
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Tabulka 1: Varianty scénářů. 

Scénář Ekologický Sociální Ekonomický Scénář Ekologický Sociální Ekonomický 

Udržitelný 33 % 33 % 33 % Ekologický 60 % 20 % 20 % 

Přijatelný 40 % 40 % 20 % Sociální 20 % 60 % 20 % 

Životaschopný 40 % 20 % 40 % Ekonomický 20 % 20 % 60 % 

Spravedlivý 20 % 40 % 40 % Vlastní ? % ? % ? % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Každý ze tří pilířů (tříd) se skládá z faktorů. Faktory lze rozdělit do tří skupin – pozitivní, 

negativní a limity. Pozitivní přinášejí přínos územnímu potenciálu, negativní naopak územní 

potenciál snižují. Speciální skupinou negativních faktorů jsou limity. Limity využití území 

jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících z územního plánování. Určují 

účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují nepřekročitelnou 

hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Stejně jako v případě tříd je kombinace 

faktorů řešena pomocí nastavení jejich vah. Nejdetailnější úrovní nastavení jsou parametry, 

které lze chápat jako vlastnosti faktorů. Parametry jsou reprezentovány konkrétními jevy 

(datové vrstvy z databáze ÚAP) a jejich ohodnocením na škále 0 (nulový potenciál) až 10 

(optimální potenciál). Pro váhy parametrů bylo zvoleno rozmezí vah 0-100 tak, aby součet 

vah za všechny faktory v pilíři byl 100. Z technického hlediska je celý výpočet územního 

potenciálu realizován jako multikriteriální analýza pomocí váženého překrývání rastrových 

vrstev. Výsledkem této části modelu jsou rastrové vrstvy územního potenciálu. 

Obrázek 12: Schéma úrovní hodnocení územního potenciálu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.3 Identifikace optimálních ploch pro územní rozvoj (alokace) 

Druhá část metodiky je určena k identifikaci optimálních ploch vhodných pro územní 

rozvoj (tzv. alokace). Z důvodu mnohdy značné proměnlivosti hodnot potenciálu v jedné 

parcele je výpočet prováděn na úrovni tzv. základních alokačních jednotek (pravidelná 

hexagonální síť). Z výpočtu jsou eliminovány zastavěné plochy a řešen je tedy pouze tzv. 

volný potenciál.  
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Každá z kategorií územního potenciálu se při identifikaci optimálních ploch vyhodnocuje 

individuálně. Hlavními podmínkami, které alokaci ovlivňují, jsou celková rozloha záboru a 

minimální rozloha samostatné alokované plochy. Samotná alokace je prováděna tak, že je celé 

území překryto hexagonální sítí a následně jsou eliminovány zastavěné plochy. Jednotlivým 

hexagonům je za pomocí zonální statistiky vypočtena průměrná hodnota územního 

potenciálu. Dále je vybráno 1 % jednotek s nejvyšším potenciálem a jednotky jsou spojovány 

do souvislých ploch. Pokud je splněna podmínka celkového záboru a minimální samostatné 

alokované plochy, je výpočet u konce, pokud podmínka splněna není, je proces výběru 

jednotek s nejvyšším potenciálem opakován.  

 
Obrázek 3: Výsledná alokovaná plocha s nejvyšším územním potenciálem, splňující minimální hodnotu alokace. 

Vlevo zobrazeno nad základními alokačními jednotkami, vpravo nad rastrem územního potenciálu. 

    
 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.4 Technická realizace modelu 

Model je z technického pohledu realizována jako plugin (Add-In) do ArcGIS for Desktop 

10.x. Pro sestavení extenze bylo využito programovacího jazyka VB.NET a knihoven 

ArcObjects. Hlavní komponentou aplikace je toolbar, který je rozdělený na čtyři sekce -

komponenty. Analytické úlohy jsou rozděleny do 4 komponent, a to na Potenciál pilířů, 

Potenciál celkový, Alokace rozvoje a Převod potenciálu.  

Obrázek 4: Hlavní toolbar Urban Planner. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Základní nastavení nástroje slouží k definici základních informací využívaných napříč 

celou aplikací. Vedle volby řešeného území a adresáře pro výstupy analýz je to volba velikosti 

pixelu (rozlišení). Pro snadnější práci s Urban Plannerem je vhodné využít možnosti importu 

dat z některého z datových modelů ÚAP, jehož součástí je automatická kontrola existence dat, 

a také kontrola a oprava topologie. Všechny vypočtené vrstvy jsou automaticky pojmenovány 

a ukládány do databáze podle logických pravidel. Součástí nástroje je také možnost importu 

a exportu uživatelského profilu, možnosti přidání nebo odebrání faktorů nebo kategorií.  
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Hlavní nastavení analytických výpočtů se odehrává v hlavním okně aplikace (Potenciál 

pilířů), kde je možné libovolně měnit hodnoty a váhy vstupních jevů a faktorů. Výpočet 

alokace je potom realizován pomocí nástroje Alokace rozvoje. Statistické ohodnocení 

alokovaných nebo rozvojových ploch je možné vypočítat v sekci Převod potenciálu.  

Obrázek 5: Výpočet potenciálu pilířů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Obrázek 6: Výpočet alokace rozvoje. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.5 Praktické nasazení modelu 

V obecné rovině slouží Urban Planner především pro zpracování studií zaměřených na 

analýzu a interpretaci územního potenciálu (Obrázek 7) a alokaci ploch v několika možných 

scénářích rozvoje. Pomocí scénáře udržitelného rozvoje lze ověřit, zda současné nebo 

plánované návrhové plochy odpovídají optimálním plochám s nejvyšším územním 

potenciálem pro udržitelný rozvoj. Kromě ověřování principu udržitelného rozvoje lze 

vytvářet další scénáře a ty mezi sebou porovnávat (Obrázek 8). Veškeré analýzy lze 

zpracovávat jak pro menší území (obec) tak pro rozsáhlé oblasti (ORP, kraj). Největší 

potenciál využití má Urban Planner v územně plánovací činnosti jako komplexní nástroj na 

zhodnocení územního potenciálu, a to jak v soukromých firmách, tak na krajích a obcích.  

Výstupy jsou využitelné především v rámci pořizování ÚAP pro zpracování podkladů pro 

rozbor udržitelného rozvoje území (Obrázek 9) a dále potom při pořizování územního plánu.  
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V rámci pořizování ÚAP mohou být výstupy z Urban Planneru využity jednak pro 

hodnocení udržitelného rozvoje území a dále potom pro vyhodnocení záměrů na provedení 

změn v území. Výsledky analýzy a interpretace hlubších souvislostí mohou být zařazeny do 

vyhodnocení SWOT analýzy, která je součástí RURÚ.  

 

Obrázek 7: Srovnání potenciálu území ORP Moravské Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 
Obrázek 8: Srovnání čtyř scénářů potenciálu území ORP Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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 Obrázek 9: Potenciál území jako součást ÚAP Olomouckého kraje. 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3. Závěr 

Představený počítačový model Urban Planner je prvním modelem tohoto druhu v Česku. 

Model lze využít nejen pro vyhodnocení územního potenciálu, ale také pro alokaci 

konkrétních ploch vhodných pro území rozvoj. V neposlední řadě je pomocí modelu možné 

ohodnotit existující návrhové plochy z územních plánů hodnotami územního potenciály a tyto 

plochy mezi sebou následně srovnat a vyhodnotit. Díky možnosti uživatelského nastavení lze 

v rámci modelu vybírat vlastní faktory, které do analýzy vstupují a jsou typické pro dané 

území. Stejně tak urbanista může uplatnit své znalosti území a zvolit si vlastní váhu parametrů 

a faktorů. Změny nastavení mohou výrazně ovlivnit výsledek a je na odpovědné osobě, jak 

s výstupy naloží. Z výstupů je možné získat základní představu o oblastech s vyšším 

potenciálem, a naopak s oblastmi, kde je rozvoj omezen větším počtem limitů (např. CHKO, 

ochranná pásma, záplavové oblasti, atd.).  

Urban Planner je vyvíjen v úzké spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a firmy 

Urban Planner s.r.o. Jednotlivé vývojové verze nástroje byly testovány na několika 

modelových územích. Jednalo se o vybrané menší obce a dále potom o větší území v podobě 

ORP Hranice, ORP Olomouc a hl. m. Prahy. S příslušnými pracovníky odborů územního 

plánování a s urbanisty z praxe byla konzultována a zapracována celá řada připomínek. 

V současné době je model prakticky nasazen v Kraji Vysočina, Plzeňském kraji, 

Moravskoslezském kraji a v městě Jihlavě. Výstupy z modelu byly také využity pro 

aktualizaci ÚAP Olomouckého kraje.   
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Abstrakt.  

K hodnocení dostupnosti osobní dopravou se užívá řada přístupů a ukazatelů, které se snaží 

postihnout vybrané aspekty tohoto komplexního jevu. Výsledky hodnocení dostupnosti 

veřejnou osobní dopravou pak silně závisí na aplikovaných modelech dostupnosti a jejich 

parametrizaci. Cílem prostorové stochastické simulace je pomocí generování velkého počtu 

náhodných cest v souladu s modely očekávaného individuálního chování dosáhnout lepšího 

poznání situace v jednotlivých místech sledovaného území a přispět k rozlišení dopravního a 

geografického faktoru v hodnocení dostupnosti. V rámci realizace stejnojmenného grantu 

GAČR byl připraven systém, který využívá informací o struktuře a velikosti místní populace, 

znalosti empiricky odvozených vzdálenostních funkcí gravitačního modelování, frekvenci 

individuálních požadavků a jejich časovou distribuci, znalosti typů, velikosti a časových 

omezení konkrétních cílů a samozřejmě možností dopravních spojení nabízených veřejnou 

hromadnou dopravou. V modelu je zahrnuta i pěší docházka. Využívá se procedurální 

modelování, které je založeno na realizaci posloupnosti aktivit, které vykonává jednotlivec 

nebo skupina v rámci stanoveného časového úseku. V příspěvku jsou prezentovány dílčí 

výsledky z tohoto modelování pro města Ostrava a Olomouc. 

Klíčová slova: dopravní dostupnost, veřejná doprava, prostorové simulace 

 

 

1. Úvod 

Hodnocení dopravní dostupnosti je základem řady prostorových analýz, které studují 

geografickou a dopravní situaci jednotlivých míst, jejich vztahy či souhrnně charakteristiku 

celého systému s důrazem na charakter a sílu interakčních vazeb mezi součástmi systému. 

Dostupnost je obvykle obecně vnímána jako charakteristika relativní blízkosti jednoho místa 

vůči ostatním. Vhodnější definici poskytla Kusendová (1996), kde je dostupnost chápána jako 

určitý ukazatel, který na základě přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním 

objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury. Ještě obecnější vymezení 

dostupnosti poskytují Geurs a Ritsema van Eck (2001), podle nichž dostupnost vyjadřuje 

úroveň, ve které geografický a dopravní systém umožňuje jednotlivci či skupině jedinců nebo 

zboží dosáhnout určité aktivity nebo místa s využitím dopravních prostředků a jejich 

kombinací. Je zřejmé, že dopravní dostupnost ovlivňuje řada faktorů, které lze zjednodušeně 

zařadit do základních kategorií osobní, geografické a dopravní faktory.  
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Hodnocení dostupnosti je navíc spojeno se subjektivním vnímáním dostupnosti, ať se již 

snažíme zohlednit individuální charakteristiky a postoje posuzovaných osob ve vlastním 

modelu, nebo jako autor modelu vybíráme a interpretujeme charakteristiky dostupnosti, které 

ji nejlépe popisují. Rozsah a komplexnost faktorů, stejně jako do určité míry subjektivní 

hlediska, se projevují v široké škále měr dostupnosti a přístupů, které jednotliví autoři 

používají. 

 Jedním z často používaných rozdělení ukazatelů dostupnosti je (Geurs, van Wee, 2004): 

• míry založené na infrastruktuře (infrastructure-based measures), které se používají pro 

hodnocení výkonnosti a úrovně služeb dopravní infrastruktury. Příkladem může být 

třeba průměrná rychlost, různé matematické charakteristiky dopravní sítě (založené na 

grafech či fraktálech viz např. Lampart et al., 2013), či dostupnost zastávek veřejné 

dopravy (např. Boruta, Ivan 2010 nebo Křižan, 2007).  

• Míry založené na geografické poloze (location-based measures), vhodné pro analýzu 

dostupnosti v lokalitách. Typické je hledání relevantních služeb v okolí lokality, 

následně se měří úroveň spojení mezi zkoumanou lokalitou a polohou každé služby 

a získané dílčí výsledky jsou pak agregovány pro danou lokalitu. Vhodným příkladem 

je např. počet velkých zaměstnavatelů do 50 km od bydliště. 

• Míry založené na osobních potřebách (person-based measures), které hodnotí 

dostupnost na individuální úrovni a sledují možnosti uspokojení individuálních potřeb, 

a to včetně časoprostorových omezení. Takové požadavky mohou mít charakter 

scénářů, popisujících posloupnost požadovaných aktivit rozmístěných v čase 

a prostoru. Příkladem mohou být míry ukazující využití času na jednotlivé typy 

aktivit. 

• Míry prospěšnosti (utility-based measures) zdůrazňují ekonomické přínosy, které 

jednotlivci získávají při využití různých příležitostí distribuovaných nepravidelně 

v prostoru.  

Jak velký vliv na výsledky má způsob hodnocení dokumentovali např. Križan et al. (2008). 

Hodnotili dostupnost obchodů v Bratislavě pomocí MHD na základě 8 různých typů 

hodnocení, včetně vzdálenostních měr a dotazníkového šetření, a zjistili, že se výsledky 

mohou dramaticky lišit a vyhodnocený podíl nedostupných městských částí kolísá mezi 1,5 % 

a 22,1 % (Horák et al., 2014b). 

V případě analýzy veřejné dopravy je hodnocení komplikováno několika faktory: 

• Individuální preference určitých módů veřejné dopravy (či kombinace s individuální 

dopravou) a cenových výhod, nutnost volby jisté formy optimalizace spojení (např. 

volba nejrychlejší, nejkratší, nejlevnější, bez přesedání)  

• Významných charakteristik veřejné dopravy se používá více než v případě 

individuální dopravy. Hodnotit by se měla nejen vzdálenost, čas a cena, ale také počet 

přesedání, délka čekání, existence spojení zpět (Šeděnková et al., 2009) apod.  

• Výrazná časová heterogenita poskytovaných dopravních služeb (zejména mimo 

MHD), kdy se parametry spojení (a zejména doba čekání) výrazně liší v průběhu dne 

či delšího časového období (Horák et al., 2014a).  

• Volba způsobu agregace dílčích výsledků získaných z jednotlivých typů hodnocení 

Jednou z možností, jak eliminovat problémy mnoharozměrné parametrizace takových úloh 

je využití stochastického simulačního přístupu k hodnocení dopravní dostupnosti, kdy se 

výsledné hodnocení získává z mnoha dílčích individuálně nastavených hodnocení dopravního 

spojení. 
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Analýzy dostupnosti veřejnou dopravou by proto měly preferovat hodnocení:   

• Dostupnosti cílů (např. kolik ve stanoveném limitu) 

• Analýza distribuce času v rámci sledovaného časového úseku (např. kolik času na 

čekání, na cestování, na realizaci aktivit) 

• Relativní srovnání – s individuální automobilovou dopravou (viz ukazatele jako AAR, 

SAR v Benenson et al., 2011) nebo s jiným hodnocením veřejné dopravy (etalon, nebo 

jiný čas, jiné místo apod.). 

Je potěšitelné, že problematice dopravní dostupnosti je v české i slovenské geografii 

věnována velká pozornost. Z řady autorů bez nároku na úplnost lze jmenovat v poslední době 

např. Hudeček (2010), Marada, Květoň (2010), Hudeček et al. (2011), Ivan (2010), Ivan et al. 

(2013), Kraft, Blažek (2012), Horák (2006), Seidenglanz (2010), Vrabková et al. (2016), 

Tesla et al. (2015), Michniak (2002), Horňák (2005), Horňák, Pšenka (2013), Horňák et al. 

(2015), Križan et al. (2015).  

2. Simulační modelování 

Podle (Grigoryev, 2016) je simulační model možné chápat jako sadu pravidel, které říkají, 

jak se pohybovat od současného stavu systému k budoucímu a na základě jeho testování se 

vytváří trajektorie změn stavu systému. K základním metodám patří modelování diskrétních 

událostí, agentové modelování, modelování systémové dynamiky a procedurální modelování. 

Každá z metod slouží pro určitý rozsah úrovní abstrakce. Systémová dynamika se typicky se 

používá pro strategické modelování. Modelování diskrétních událostí podporuje střední až 

nízkou úroveň abstrakce. Multiagentové modelování může z hlediska úrovně abstrakce 

oscilovat od detailních modelů až po vysoce abstraktní modely. Procedurální modelování se 

používá zejména pro střední a nízkou úroveň abstrakce.  

 Procedurální modelování je založeno na realizaci posloupnosti aktivit, které vykonává 

jednotlivec nebo skupina. Simulace chování více jednotlivců či za jiných situací (náhodně či 

systematicky měněných) se realizuje postupným opakováním spouštění modelu podobně jako 

u multiagentních systémů, kde se nejistoty eliminují stochastickým simulováním. Stejným 

způsobem se implementuje i modelování heterogenity prostředí. Hlavní výhodou metody je 

zejména přímá kontrola probíhajících procesů, naopak hlavní nevýhodou je obtížně 

realizovatelná interakce mezi jednotlivci nebo mezi jednotlivci a prostředím. Při realizaci 

prostorového simulačního modelování se zaměřujeme na modelování individuálních 

požadavků spojených s dopravní mobilitou. Podmínky a možnosti chování skupin se studují 

na základě integrace a agregace individuálních charakteristik a potřeb podle (Golledge, 

Stimson 1997), kteří zdůrazňují přednosti mikroúrovně pro hlubší pochopení a vysvětlení 

jevů. Pro potřeby adekvátního výběru a vymezení implementovaných prostorových 

simulačních modelů byla nejdříve teoreticky popsána určitá typologie modelů, které lze 

využít pro tvorbu kombinovaných modelů vhodných pro realizaci simulačního modelování.    

Např. neohraničený model je neomezený ve zdrojích a cílech, nepočítá s jejich reálnými 

kapacitami či dalšími podmínkami jako znalost toků mezi územními jednotkami; časově 

řízený model vychází z konceptu, že je dán pevný časový rámec, v modelu běží rovnoměrně 

čas a v každém časovém kroku systém odhaduje na základě pravděpodobnostních distribucí, 

jakou aktivitu daný jednotlivec či populace vykonává. Pro realizaci prostorového simulačního 

modelování se nakonec využíval zejména individuální model řízený událostmi.  
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3. Zdroje dat a vymezení 

Dopravní dostupnost se hodnotila na úrovni měst (Ostrava, Olomouc, obě v rozsahu jisté 

zóny MHD) a na úrovni regionů (Ostravsko a Olomoucko, výběr podle modifikovaného 

procentuálního podílu z celkové denní vyjížďky do zaměstnání i do škol do Ostravy či 

Olomouce ze SLDB 2011) (Burian et al., 2016b). Pro určení zdrojů mobility byla zkoumána 

řada možností (Registr obyvatel, MIS, RÚIAN, data ČSÚ, atd.), nakonec byly vybrány 

vzhledem k velké výpočetní náročnosti reprezentativní středy obydlí v ZSJ. Pro cíle mobility 

byla provedena identifikace cílů podle funkce (zejména zaměstnavatelé školy; zdravotnická 

zařízení; úřady; obchody; sport; kultura; zábava), provedena lokalizace a geokódování (Fojtík 

et al., 2016), zjišťovány kapacity a časové režimy cíle. Parametry prostředí (zejména 

parametry modelování interakce) byly zjišťovány z výsledků SLDB 2011 a provedeného 

dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření proběhlo v září 2014 pro města Olomouc a Ostravu (Burian et al., 

2016a, Zajíčková et al., 2016). Celkem 19 otázek bylo rozděleno na 3 části - informace 

o respondentovi, dopravní chování a cestovní deník. Zjišťovala se frekvence využití 

dopravních módů, ovlivnění, frekvence cestování podle účelu, docházkové vzdálenosti na 

zastávku, průměrná délka cest dle účelu atd. Na základě údajů v cestovním deníku byly 

identifikovány starty a cíle a provedeno jejich geokódování. Následně byly určeny 

vzdálenosti, čas a účel pro individuální požadavky mobility (včetně charakteristik osoby), 

provedeny úpravy, reklasifikace a agregace do 5 úrovní. Jeden z výsledků agregace 

relativních četností dopravních požadavků podle dopravního módu a vzdálenosti pro obě 

města je na obr. 1. Pro modelování vzdálenostních funkcí bylo testováno exponenciální, 

mocninné, gama a Weibullovo rozdělení. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly 

také sestaveny scénáře chování jednotlivých kategorií osob, které byly následně využity při 

prostorovém simulačním modelování dopravních požadavků.  

Obrázek 1: Srovnání relativní kumulativní četnosti dopravních požadavků podle vzdálenosti a modu dopravy 

ve městech Olomouc a Ostrava.  

 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

156 

 

4. Aplikace pro simulační modelování dopravní dostupnosti veřejnou 

dopravou 

Z technologického hlediska bylo využito databázové řešení (MS SQL Server) s potřebnou 

aplikační nadstavbou, zajišťující zejména přístup k jízdním řádům IDOS (ve spolupráci 

s firmou CHAPS s.r.o.). V současnosti je do řešení implementováno vyhledávání dopravního 

spojení VHD (vč. MHD) a také pěší chůze. Vzhledem k náročnosti výpočtů (především počtu 

zpracovávaných požadavků) se používá klient-server architektura, posílená distribucí 

lokálních serverů, pro dosažení vysoké úrovně paralelizace zpracování a minimalizace 

komunikace v síti. 

Datový model umožňuje ukládat základní charakteristiky osoby, včetně ekonomické 

aktivity. Je možné nastavit pohlaví, věk, ekonomickou aktivitu, vzdělání, směny, partnera, 

děti, auto, preferovaný mód, preferovaný způsob optimalizace cesty, maximální denní časový 

interval, NACE, doba dojížďky, zaměstnání, záliby a pravidelné konkrétní aktivity. Současně 

se identifikuje i jemu příslušející vzdálenostní funkce. Dále se popisují scénáře ve formě 

upořádané posloupnosti aktivit, s jejich typem, délkou a konkrétními požadavky. Celkové 

nastavení simulace definuje počet opakování simulací, časové tolerance, způsob výběru cíle 

z kandidátů, maximální pěší vzdálenost a počet zastávek. 

4.1 Výpočet přitažlivosti cíle 

Na základě gravitačního modelování se vybere příslušná vzdálenostní funkce, při tom se 

respektuje mód dopravy, kategorie cíle, ekonomické aktivity osoby, typ dne a kategorie 

území. Určí se velikost přitažlivosti pro každý dostupný cíl spojením veřejnou dopravou či 

pěšky. Přitom se respektují časová omezení cíle a samozřejmě i časová omezení vyplývající 

z konkrétního realizovaného scénáře. Výsledná hodnota gravitace se získá vynásobením 

vahou cíle analogicky jako u Huffova pravděpodobnostního modelu (např. Cimler et al., 

2007). Vahou cíle bývá určený parametr, který charakterizuje jeho přímý vliv na velikost 

interakce (např. počet zaměstnanců). U některých simulací se ale ukazuje, že by bylo 

vhodnější použít jiný, nelineární model. 

5. Hodnocení dostupnosti 

Hodnocení výsledků simulací se liší podle sledované situace, zda šlo o hodnocení 

dostupnosti 1 či více cílů, zda byl jejich výběr řešen náhodným způsobem či podle určitých 

charakteristik atd. Hodnocení se v zásadě soustřeďuje na několik aspektů. Základem je počet 

dosažitelných zařízení (cílů) a časové a vzdálenostní ukazatele s tím spojené mobility. 

Výsledky se posuzují jak v absolutní formě, tak i v relativním vyjádření. Dále se hodnotí 

pestrost nabídky, tj. kolik různých cílů má zákazník k dispozici. Příkladem jednoho dílčího 

výstupu je hodnocení počtu významných zaměstnavatelů nedosažitelných veřejnou dopravou 

z dané ZSJ na začátek pracovní doby v 7:00 na obr. 2. 
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Obrázek 2: Počet chybějících významných zaměstnavatelů nedosažitelných veřejnou dopravou z dané ZSJ v 

Ostravě v pracovní den na začátek pracovní doby v 7:00. 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Hodnotí se jednodušší (do jednoho cíle tam a zpět) i kombinované (několik cílů aktivit 

během dne) scénáře. V případě zejména kombinovaných scénářů se podrobně hodnotí 

i distribuce času během dne (obr. 3).  

 

Obrázek 3: Ukázka distribuce využití času během dne osobou při realizaci kombinovaného scénáře. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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6. Závěr 

Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti umožňuje modelovat dopravní 

podmínky a potřeby na úrovní jednotlivců a hodnocení stavět na postupné agregaci těchto 

individuálních výsledků. Tento přístup je výhodný zejména při hodnocení dostupnosti 

veřejnou hromadnou dopravou, která zpravidla vykazuje vysokou heterogenitu v prostoru 

a čase. Součástí projektu je i celkové zhodnocení výhod a nevýhod procedurálního 

simulačního modelování. 
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Abstrakt.  

Úniky toxických látek po havárii na železnici jsou reálnou skutečností. Krizové řízení tak čelí 

rozsáhlému problému, jež je třeba efektivně řešit. V příspěvku je demonstrován postup využití 

geografických dat a znalostí na bázi technologie GIS k operativní eleminaci dopadů 

simulované havárie na železnici s pojené s únikem toxické kapaliny. Postup je rozdělen do 

dvou pracovních bloků. V prvním přípravném bloku jsou předzpracována data o půdách a 

geologickém prostředí do datové vrstvy rámcově popisující očekávaný pohyb polutantu: 

povrchový odtok, vsakování, vyvážené kombinace obou a dostupnost lokalit v terénu pro 

zásahovou techniku. V druhém operačním bloku je provedena lokalizace havárie, vyhledání 

optimálních tras dostupu k místu události, odhad možných tras odtoku polutantu s ohledem na 

dlouhodobý i aktuální stav území, stanovení klíčových bodů na těchto trasách s cílem výběru 

opatření a vjsou yhledány optimální trasy dostupu pro zásahovou techniku ke klíčovým 

bodům, aby se zabránilo kontaminaci vodních toků. 

Klíčová slova: předpříprava dat, operační zpracování dat, GIS, dostupnost místa havárie, 

kritické body odtoku kapalného polutantu, dostupnost míst zásahu 

 

 
1. Úvod  

K únikům toxických či jinak škodlivých látek dochází na pozemních komunikacích, 

především na silnicích poměrně často. Zatímco na silnicích lze počítat spíše s úniky 

početnějšími, ale vzhledem k charakteru silniční nákladní dopravy (kapacitě jednotlivého 

přepravovaného nákladu) dominantně v menších objemech než na železnici. Případy 

podobných havárií na železnicích jsou podstatně vzácnější, avšak zpravidla dochází k úniku 

velkých kubatur škodlivých látek. Dalším problémem spojeným s haváriemi na železnici je 

případně omezená dostupnost míst události po pozemních komunikacích. Vlastní linie 

železnice umožňuje pohyb jen speciálně upraveným prostředkům, a to jen k okrajům 

vlakových souprav (záleží rovněž na počtu kolejí, únik však může nastat i uvnitř souprav), 

silnice, či alespoň sjízdné cesty nemusejí vést přímo k místům havárie. 
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Otázky transportu nebezpečných látek (hazardous materials) jsou součástí výzkumu řady 

disciplín již desítky let. Okolnosti bezpečné přepravy se postupně mění v závislosti na 

technologickém rozvoji dopravních prostředků a přepravních tras (okrajově Verma, Verter, 

2007), rozvoji dopravní infrastruktury, vývoji legislativy apod. Přeprava nebezpečných látek 

se týká několika různých forem dopravy. V Evropě jde zejména o přepravu na silnicích a 

železnicích, v menší míře pak o vodní dopravu. Často jsou takto právě silniční a železniční 

přeprava vzájemně srovnávány z hlediska rizika převozu nebezpečných látek (Purdy, 1993). 

Obecné zásady pro přepravu nebezpečných látek jsou společné pro všechny formy dopravy 

těchto látek. Jejich nebezpečnost je dána fyzikálně-chemickými-vlastnostmi, toxicitou, 

popřípadě ekotocicitou. V ČR jsou přepravovány především LPG, benzin, nafta, chlór, 

amoniak a další technické plyny. Při haváriích vozidel přepravujících škodlivé látky obecně 

převažují havárie s kapalnými látkami (Chudová, Blažková, 2007). 

Otázky bezpečnosti přepravy nebezpečných látek jsou často řešeny společně jak pro 

silniční, tak železniční dopravu. Světově citovanou prací je práce Guidelines for quantitative 

risk assessment (Purple book) autorů De Haag, Ale (1999), která se ve své druhé části zabývá 

hodnocením rizik přepravy nebezpečných látek. O kvantitativním pojetí hodnocení rizika 

přepravy nebezpečných látek píší v komplexnějším pohledu např. Nicolet-Monnier a 

Gheorghe (1996), přičemž věnují velkou pozornost přepravě po železnici na příkladu 

zkušeností z USA či Velké Británie. Již zde lze nalézt směřování poznatků směrem k tvorbě 

postupů v tzv. risk managementu. V evropském kontextu je podnětná studie Høje a Krögera 

(2002), kteří provedli analýzu rizika přepravy (obecně, nikoli jen nebezpečných látek) po 

silnici a železnici. Připomínají mj. skutečnost, že hodnocení rizikovosti bylo většinou 

věnováno speciálním místům, jako jsou tunely (o nich např. Diamantidis, Zuccarelli, 

Westhäuser, 2000) či mosty. Smyslem těchto hodnocení bylo vytvoření poznatkové základny 

pro rozhodovací procesy, ale také pro rizikovou komunikaci – její bezproblémové fungování 

(vč. terminologického aparátu) se v případě havárií jeví jako nezbytné pro eliminaci škod. 

Analýza rizika je v odborné literatuře chápána jako jeden z možných nástrojů hodnocení 

míry rizika. Konkrétních metod je pochopitelně celá řada – např. multikriteriální analýza, 

hodnocení pravděpodobností, GIS prostorová analýza s využitím technologie GPS apod. 

Přesto Van Raemdonck, Macharis a Mairesse (2013) konstatují přetrvávající menší zájem o 

pravděpodobnostní a statistické přístupy a Goerlandt a Montewka (2015) navíc připomínají 

určitou přetrvávající nedostatečnost v oblasti využívání prvků nejistoty v příslušných 

aplikacích. 

Modelováním rizik spojených s toxickými haváriemi se zabývá také řada programů 

modelování následků havárií, jako jsou například PHAST, RMP COMP, ALOHA, 

DAMAGE, CHARM, EFFECTS, ROZEX a další. V České republice byl vyvinut software 

ROZEX alarm. Jde o aplikaci, která umožňuje modelovat úniky nebezpečných chemických 

látek, vytvářet prognózy havarijních projevů, rychle generovat potřebné informace pro 

zasahující složky IZS. Program vedle charakteristik toxických látek pracuje i s GIS systémy a 

umožňuje zobrazení zón ohrožení v mapovém podkladu. Hodnocení rizik havárií s únikem 

nebezpečných látek a využití nástrojů ArcGIS je v literatuře věnována značná pozornost. Z 

nejnovějších českých prací je možno zmínit práce Drozdka a Jelšovské 2013, Kudličky 2013, 

Hruškové 2013, Kolejky 2012 a další. V posledních letech je to i časté zadání bakalářských a 

magisterských prací na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, Dopravní fakultě ČVUT 

v Poděbradech, VUT Brno, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a dalších fakultách. V železniční 

dopravě dochází nejčastěji k dopravním nehodám na železničních přejezdech – tedy při 

křížení železničních tratí se silnicemi.  
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    Příčinou dopravních nehod jsou ve většině případů řidiči automobilů. Další závažnou 

příčinou železničních nehod bývá selhání lidského faktoru – především přehlédnutí návěstidla 

zákazu vjezdu na kolej a čelní srážka s protijedoucím vlakem nebo špatným ručním 

nastavením výhybek. Existuje návod, jak se má chovat obyvatelstvo při chemických haváriích 

(http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-

nebezpecnych-chemickych-latek. aspx). Nelze však předpokládat, že po zrušení institutu 

civilní obrany jsou obyvatelé s těmito zásadami obecně obeznámeni. V případech toxických 

havárií je pak ochrana obyvatelstva závislá především na místních sdělovacích prostředcích, 

krizových štábech a jejich organizaci systému lokálního varování. Na případy rozsáhlých 

úniků toxických látek na železnicích je však možné se připravit. S výhodou lze využít 

datových a zpracovatelských kapacit geoinformačních technologií za znalostní podpory 

geovědních a technických disciplin. Osobitou roli může sehrát geografii především díky 

schopnosti časoprostorové integrace data a poznatků širokého spektra vědních oborů. 

Příkladem je zde demonstrovaný postup podpory krizového řízení v případě podobné, byť 

simulované události na železnici. Podrobněji see lze o této problematice dočíst v publikaci 

Kolejka, Rapant et al., 2015), ze které tento příspěvek vychází. 

2. Datové zdroje účelově využitelné pro podporu zásahu v terénu 

Česká republika disponuje relativně dostatečnými datovými zdroji pro celé území státu, 

dostupnými a použitelnými pro nasazení v případě úniku škoslivé látky po havárii na 

pozemních komunikacích. Nepřehlédnutelnou závadou však dostupných datových zdrojů je 

skutečnost, že veřejně jsou (pokud tomu tak je) často dostupné na internetu pouze v rastrové 

podobě, což snižuje jejich operativní použitelnost a samozřejmě přesnost výsledků jejich 

aplikace ve zpracovatelských procedurách. IZS České republiky může využít své vyjímečné 

pozice v systému ochrany obyvatelstva a disponovat přístupem k potřebným relevantním 

datům, k jejich přímo použitelné vektorové podobě. Příklady vhodných dat demonstruje 

tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Datové zdroje vhodné v proceduře operativního využití při reakci na toxickou havárii na pozemní 

komunikaci. 

Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Účelově využitelné pasáže 

1 pozemní doprava - 

železnice 

Silniční mapa ŘSD Digitální mapa obsahuje ve vrstvách silniční 

komunikace 

2 pozemní doprava 

železnice 

Železniční mapa SŽDC SŽDC disponuje digitální mapou železniční 

sítě ve vhodném rozlišení s kilometráží a 

dalšími objekty na železnici. Není však 

přístupná veřejnosti. 

3 topografie ZABAGED – 

všechny vrstvy, 

rastr 

ČÚZK Geodatabáze ZABAGED v rast-rové podobě 

představuje topo-grafické Základní mapy ČR 

v měřítku 1:10 000 

4 orientace Barevná 

ortofotomapa 

Cenia Průběžně aktualizovaná barevná letecká 

ortofotomapa zachycuje aktuální stav území, 

mapu lze načíst z mapového serveru a 

umožňuje rozlišení cca do 1 m 

5 územně správní 

členění 

CSU_US_obce ČSÚ vrstva hranic obcí ČR Zdroj: databáze HZS ČR 

6 využití ploch ZABAGED lesy, 

louky, zástavba, 

komunikační aj. 

infrastruktura 

ČÚZK Jednotlivé formy využití ploch jsou 

v geodatabázi ZABAGED uloženy 

v oddělených vrstvách. Vrstva lesy, vrstva 

louky, vrstva orná půda, vrstva zastavěné 

plochy je relevantní pro scénář. Rozlišení 

odpovídá měřítku mapování 1:10 000. Zdroj: 

http://www.cuzk.cz/ 

7 geomorfologie Digitální model ČÚZK Digitální model terénu byl pořízen lidarovou 

http://www.mvcr.cz/
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Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Účelově využitelné pasáže 

reliéfu 4.generace technologií pro celé území ČR. Vykazuje 

vysoké rozlišení pohybující se v řádu m 

v horizontálním až několika prvních dm ve 

vertikálním směru. Zdroj: http://www.cuzk.cz/ 

8 
geologie Geologická mapa 

ČR 50 

ČGS 
Mapa je dostupná v rozlišení odpovídajícím 

měřítku 1:50 000, i když byla patrně 

konstruována (před generalizací) 

z detailnějších podkladů v měřítku 1:25 000, 

místně i 1:10 000. Místně nutno doladit 

nalícování areálů na údolní síť podle 

vrstevnicové kresby.  

Zdroj: http://www.geology.cz 

9 pedologie Retenční vodní 

kapacita půd a 

Hydrologické 

skupiny půd ČR 

50 

VÚMOP 
Mapy rozlišují areály půd jednotlivých tříd 

hodnot RVK a koeficientu filtrace. Sestavené 

bezešvé mapy jsou dostupné v rozlišení 

odpovídajícím měřítku 1:50 000, i když byla 

patrně konstruována (před generalizací) 

z detailnějších podkladů BPEJ v měřítku 

1:5000. Lesní půdy jsou vynechány.  

Zdroj: http://www.vumop.cz/ 

10 hydrometeorologie Ukazatel 

nasycení 

ČHMÚ 
Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální 

nasycenosti území vodou zpravidla k 8. hodině 

místního času, ale může být generován 

v průběhu dne i opakovaně k různým časům. Je 

odvozován pomocí jednoduchého modelu 

bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Jeho 

hlavním úkolem je detekce potenciálního rizika 

vzniku nebo výskytu přívalové povodně.Zdroj: 

ČHMÚ - http://hydro.ch-mi.cz/hpps/ 

main_rain.php?mt=ffg  

11 infrastruktura Technická mapa obec Technické mapy zachycují vedení sítí 

technické infrastruktury (elektrické sítě, plynu, 

vody, kanalizaci apod.). Zpravidla jsou 

konstruovány v měřítku plánu 1:2000, 

v digitální podobě s geodetickou přesností 

(polohová chyba do cca 10 cm, výšková chyba 

cca do 15 cm). 

12 hydrologie Vodohospodářská 

mapa ČR 50  

VÚV Mapa zachycuje drenážní síť a vodní objekty, 

rozvodnice v rozlišení 1:50 000. Zdroj: 

http://www.vuv.cz/ 

Zdroj: viz správce dat. 

3. Scénář optimalizace zásahu v terénu po toxické havárii na železnici 

Na havárii na železnici spojenou s únikem toxické látky (v tomto případě kapalné) notno 

pohlížet ze dvou hledisek: 

1. Událost se stala v konkrétním území, jehož vlastnosti mají vlív jak na pohyb kapalného 

polutantu v území, tak dostupnost místa události a vhodných lokalit zásahu pro 

zásahovou techniku. 

2. Událost se stala v určitém čase, kterému odpovídají časově proměnlivé vlastnosti území. 

Rozhodování v krizovém štábu a pak terénu se opírá o využití uvedených relevantních 

geografických dat (viz tab. 1) a poznatků v hodnocení ohroženého území z hlediska 

dostupnosti pro techniku a možného šíření kapalného polutantu. Postupné nasazování dat a 

poznatků lze formulovat do podoby stručného zdůvodnění postupu „krok-za-krokem“. 

Náležité vysvětlení postupu, bez odborných detailů, je klíčové pro pochopení nezbytnosti 

jednotlivých úkolů a jejich posloupnosti při výběru, nasazování a kolalizaci potřebných 

http://hydro.ch-mi.cz/hpps/%20main_rain.php?mt=ffg
http://hydro.ch-mi.cz/hpps/%20main_rain.php?mt=ffg
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opatření ke zmírnění důsledků havárie spojené súnikem škodlivé látky do životního prostředí. 
Posloupnost kroků při rozhodování o otimalizaci zásahu při ohrožení území po havárii na 

silnici s únikem toxické (kapalné) látky sestává ze dvou bloků: A. přípravného – který 

zahrnuje hodnocení charakteru území s ohledem na předpokládaný pohyb kapalného 

polutantu a na vlastnosti jakožto překážek pohybu zásahové techniky, B. operativního – který 

je iniciován při reálném ohrožení území po proběhlé havárii na silnici s únikem kapalné 

toxické látky. 

Přípravný blok 
 

Blok zahrnuje účelové hodnocení dlouhodobých vlastností území z hlediska jejich vlivu na 

charakter odtoku kapalné škodlivé látky od místa události a rámcovou průchodnost terénu pro 

techniku. Hodnocení geologického prostředí z hlediska jeho vlivu na prostupnost a charakter 

stékání polutantu. vychází z Geologické mapy ČR 50. Obsah základní geologické mapy nutno 

účelově interpretovat (a reklasifikovat v GIS) z hlediska vztahu geologického prostředí ke 

stékání kapalného polutantu. Hodnocení hornin z pohledu rizika podpory, resp. vsakování 

kapalného polutantu je věcí expertního posouzení a lze jej provést off-line pro celé území ČR 

v přípravné fázi na možný případ podobné události kdekoliv na území státu (tab. 2).  

Tabulka 2: Účelová klasifikace hornin (a zemin) podle vlivu na stékání kapalného polutantu (na příkladu 

testovacího území v okolí simulované havárie na železnici u Blahutovic na Novojičínsku). 

Označení 

geologického 

prostředí 

Účelová 

charakteristika 

Zařazení hornin a zemin  

(s čísly použitými na daném listu geologické mapy 

V 

Horniny a zeminy 

málo podporující 

povrchový odtok a 

silně podporující 

vsakování 

deluviální pís.-hlin. a jíl.-hlin. sedimenty (6), deluviální hlinito-

kamenité sedimenty (7), glacifluviální písčíté štěrky (10), fluviální 

písčité štěrky terasy (13), hlinito kamenité eluvium (15), písek a 

písčitý štěrk terciérní (16), vápnité písky (18), dejekční kužely (42)  

N 

Horniny a zeminy 

průměrně 

podporující 

povrchový odtok i 

vsakování 

sprašové hlíny (8), těšinity, pikrity, tufity (29), slepence, pískovce, 

jílovce kojetínské (30), břidlice, prachovce, droby (33), droby (34), 

slepence petromiktní (36), vápence vilémovické (41), sesuvy (43) 

O 

Horniny a zeminy 

silně podporující 

povrchový odtok a 

málo podporující 

vsakování 

slatinné sedimenty (2), fluviální hlinito-písčité sedimenty (4), 

deluviofluviální hlinito-písčité sedimenty (5), glacilakustrinní jíly 

(11), jílovito hlinité eluvium (14), vápnitý jíl - tégl terciérní (17), 

pískovce a jílovce źdánicko-hustopečského souvrství (19), jílovce a 

silicity menilitového souvrství (20), jílovce podmenilitového 

souvrství (21), pískovce a slepence strážského typu (22), šedé 

vápnité jílovce a pískovce frýdeckého souvrství (23), vápnité jílovce 

dubského souvrství (24), jílovce s pískovci nemětického souvrství 

(26), vápnité jílovce, pískovce a slepence těšínsko-hradišťské (28). 

Zdroj dat: Česká geologická služba. 
 

Výsledkem hodnocení je mapa popisující „Charakter stékání kapalného polutantu podle 

geologického podloží“. Horniny v okolí havárie na silnici s únikem toxické kapaliny podle 

charakteru rizika odtoku (vsakování – zelená, neutrální – béžová, povrchový odtok – bledě 

modrá). (Zdroj dat: ČGS) Hodnocení vlivu půdního prostředí na stékání kapalného polutantu 

podle mapy Retenční vodní kapacity ČR 50 a mapy Hydrologických skupin půd ČR 50.  

Mapa retenční vodní kapacity upozorňuje na odstupňovanou možnost vsakování, resp. 

povrchového odtoku kapaliny podle dlouhodobého vláhového režimu půdy (a samozřejmě 

charakteru unikající látky). Interpretovaná mapa retenční vodní kapacity půd (podle tab. 3) 

představuje meziprodukt pro další etapu zpracování dat.  
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Tabulka 3: Účelová klasifikace půd dané retenční vodní kapacity podle vlivu na stékání kapalného polutantu. 

Označení  

půdního 

prostředí 

Skupina 

půd 

Retenční vodní 

kapacita 

Vodní 

kapacita 

(l/m3) 

Účelová charakteristika 

 

O 
Skupina 1 nízká  100–160 

výrazně podporuje povrchový odtok a způsobuje 

špatnou průchodnost terénu zásahovou technikou 

 

O 
Skupina 2 nižší střední 100–160 

podporuje povrchový odtok, což nepostačuje pro 

dobrou průchodnost 

 

N 
Skupina 3 střední 100–220 

spíše podporuje povrchový odtok, což znamená 

podmíněnou průchodnost 

 

V 
Skupina 4 vyšší střední 220–320 

podporuje vsakování kapaliny, což postačuje pro 

dobrou průchodnost 

 

V Skupina 5 vysoká nad 320 

výrazně podporuje vsakování kapaliny, což 

umožňuje dobrou průchodnost terénu zásahovou 

technikou 

Zdroj dat: VÚMOP. 
 

Hodnocení retenční vodní kapacity půd z pohledu rizika podpory, resp. vsakování 

kapalného polutantu je věcí expertního posouzení a lze jej provést off-line pro celé území ČR 

v přípravné fázi na možný případ podobné údálosti kdekoliv na území státu. Mapa 

Hydrologických skupin půd podle velikosti filtračního koeficientu půdy se významově opírá o 

zrnitostní složení půd a jeho mechanický účinek na možnost vsakování, resp. povrchového 

odtoku kapaliny. Obsah mapy Hydrologických skupin půd (podle VÚMOP: Nabídka 

mapových a datových produktů – Hydrologické charakteristiky) je účelově interpretován do 

podoby mapy popisující předpokládaný charakter stékání kapalného polutantu podle 

hydrologických skupin půd. Konverze původního obsahu mapy je účelově provedena do tří 

skupin (viz tab. 4) a výsledek uveden v odvozené mapě. Hodnocení hydrologických skupin 

půd z pohledu rizika podpory, resp. vsakování kapalného polutantu lze provést analogicky 

jako v předchozím případě cestou expertního posouzení a je vhodné jej realizovat off-line pro 

celé území ČR již v přípravné fázi postupu na možný případ podobné události kdekoliv na 

území republiky.  

Tabulka 4: Účelová klasifikace půd dané hydrologické skupiny podle vlivu na stékání kapalného polutantu. 

Označení 

půdního 

prostředí 

Skupina 

půd 

Rychlost 

infiltrace 

Rychlost 

inflitrace 

(mm/min) 

Účelová charakteristika 

 

V Skupina A vysoká  > 0,20 

velmi dobře podporuje vsakování srážkové 

vody/polutantu a způsobuje dobrou průchodnost terénu 

zásahovou technikou 

 

V Skupina B střední 0,10–0,20 

dobře podporuje vsakování vody/polutantu a také 

způsobuje dobrou průchodnost terénu zásahovou 

technikou 

 

N 
Skupina C nízká 0,05–0,10 

spíše podporuje povrchové stékání vody/polutantu, což 

postačuje pro podmíněnou průchodnost 

 

O Skupina D 
velmi 

nízká 
< 0,05 

představuje téměř nepropustné prostředí výrazně 

podporující povrchový odtok a způsobuje špatnou 

průchodnost terénu zásahovou technikou 

Zdroj dat: VÚMOP. 

Integrace dílčích hodnocení geologického a půdního prostředí do podoby přehledu o 

očekávaném chování kapalného polutantu ve sledovaném území. Probíhá cestou overlay 

dílčích interpretovaných map v rastrové podobě a vytvoření kombinací písmen. Pokud 

v třímístné kombinaci převažuje „V“ – výsledek nutno označit „V“  
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(převažující vsakování kapaliny pod povrch), pokud převažuje „O“ – označit „O“ 

převažující povrchový odtok kapaliny), pokud „N“ – označit „N“ (neutrální chování kapaliny 

s tendencí spíše povrchového odtoku), pokud jsou zastoupeny všechny kódy – označit „N“. 

Integrovaný výstup představuje odvozený výsledný charakter stékání polutantu. Procedura 

probíhá ve dvou alternativách: za sucha (obr. 1 - vlevo) a za vlhka (obr. 1 - vpravo), podle 

charakteru předchozího nasycení území vodou, informaci o čemž poskytuje ČHMÚ na svých 

webových stránkách v kartografické podobě pro celé území ČR. V případě nasycení území 

vodou s hodnotou „N“ mění na „O“.                                                              

Obrázek 1: Vizualizace areálů s odlišným pohybem kapalného polutantu za sucha – vlevo a vlhka – vpravo 

(bledě modrá – povrchový odtok, světle zelená – vsakování, oranžová – spíše povrchový odtok, bílá – lesy). 

 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Z map o pohybu kapalného polutantu za sucha a za vlhka lze odvodit rámcově průchodnost 

terénu pro techniku. Za sucha jsou obtížně průchodné vláhou nasycené plochy, kde je kapalný 

polutant nice dominantně stékat povrchově. Za vlhka se tento prostor rozšiřuje o území, které 

původně jen zčásti podporovalo povrchový odtok. Vyhledávání optimálních sjízdných tras 

pohybu techniky ke konkrétním bodům je realizováno v GIS reklasifikací sklonitostních 

kategorií na průchodnost za sucha a vlhka. Mezi bariéry pohybu techniky patří tedy zejména 

vysoký sklon reliéfu. Mapu běžně používaných sklonových kategorií (0-3° - rovina, 3-7° - 

plochý svah, 7-15° - mírný svah, 15-25° - příkrý svah a nad 25° - sráz) lze derivovat 

z digitálního modelu terénu. Ačkoliv neexistuje jednotná spolehlivá norma pro průchodnost 

terénu jednotlivými typy zásahové techniky a úspěch zpravidla závisí na schopnostech řidiče 

a aktuálním stavu techniky, lze alespoň rámcově vyznačit plochy, kterým by se měla zásahová 

technika vyhnout. Ty mohou být v případě sklonu svahu reprezentovány sklonitostí nad 15° 

za sucha. Současně je třeba jako překážku hodnotit vodni objekty, les, zástavbu, zdi, železnice 

apod. Areály a linie těchto bariér lze získat jednoduchou reklasifikací zdrojových vrstev 

využití ploch z geodatabáze ZABAGED. Integrací dílčích vrstev překážek lze efektivně 

předpřipravit pokryvnou datovou vrstvu jak pro celé území státu, tak ve skromnější podobě 

pro pásy území doprovázející silniční komunikace jednotlivých tříd v zájmových regionech. 

Data lze tak připravit pro operativní nasazení ve dvou alternativách: pro situaci za sucha a pro 

situaci za vlhka (obr. 2). 
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Obrázek 2: Integrované datové vrstvy dokumentující překážky pro pohyb zásahové techniky v území (černě) za 

sucha (vlevo) a za vlhka (vpravo) společně s existující cestní sítí (hnědě) a potenciálními povrchovými vodními 

recipienty toxického znečištění (modře) v dosahu místa možné havárie. 

  

Zdroj: ČÚZK, ČGS, VÚMOP. 

Sestavením podkladů o možném chování povrchově stékající látky a o překážkách pohybu 

zasahové techniky se uzavírají činnosti přípravného bloky. Uváděné mapové dokumenty lze 

tak předem připravit standardním postupem semiautomaticky pro celé území ČR a v případě 

uložení v databázi HZS jsou kdykoliv k dispozici pro případy operativního nasazení. 

Uživatelům těchto podkladů již pak není zapotřebí detailně vysvětlovat podstatu dokumentů, 

postačí instrukce k jejich použití. Tímto způsobem se výrazně ušetří čas, který se v operační 

části krizového řízení bezpochyby jeví jako zásadní klíč úspěchu hned vedle vybavenosti 

krizového štábu lidmi, informacemi a podklady. 

Operativní blok 

Jednotlivé návazné kroky bloku jsou odstartovány, jakmile přijde na krizový štáb 

informace o havárii na železnici spojené s únikem kapalné škodlivé látky. Po provedení 

lokalizace je od této chvíle sledován vývoj události a podnikány kroky k zamezení šíření 

škodlivé látky a k likvidaci následků. Dále demonstrované kroky procedury směřují ke 

zdůvodnění a vyhledání optimální trasy dostupu zásahové jednotky a techniky k místu 

události přímo na železnici a k místům efektivního nasazení v souladu s cíly zásahu, zejména 

s ohledem na potřebu zastavení šíření negativních dopadů.  
Prvním úkolem je lokalizace místa havárie a její zobrazení na mapě: Možnosti přesného 

stanovení místa havárie jsou poměrně omezené. Sloupy elektrického vedení na 

elektrifikovaných tratích díky číslování poskytují reltivně přesné určení polohy události 

v případě, že nebudou poskoženy. Jinou možností je kilometráž (po stovkách metrů). Obojí je 

možné i laickými svědky odečíst přímo v terénu (na sloupech, očíslovaných kamenech, 

v ostatních případech nejprve orientačně podle výrazných orientačních prvků, např. 

vzdálenosti od křižovatek, okrajů obci, zářezů a náspů apod.). Podle těchto předběžných 

informací je do topografické mapy co nejpřesněji vyznačeno místo havárie. Později podle 

informací od svědků, nebo i přítomných odborníků podle souřadnic GPS. Nejvýhodnější 

lokalizaci nabízí geodatabáze Zabaged ZM ČR 10 nebo DMÚ 25 s uvedením veškerých silnic 

a cest, včetně nezpevněných, po kterých by bylo možné se s technikou k zájmové lokalitě 

dostat. Výřez z těchto map pro okolí havárie představuje cestní síť použitelnou pro přístup 

k místu havárie pozemní technikou.  
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Procedura sleduje usazení kritické lokality s únikem toxické látky do místního prostředí. 

Z topografické mapy bude možno vyčíst prvotní topologické charakteristiky místa, včetně 

terénu. Zobrazení barevné ortofotomapy okolí místa havárie na železnici pak sleduje získání 

realistického pohledu na prostor havárie a budoucího zásahu. Oproti topografické mapě 

letecký snímek disponuje daleko větším objemem negeneralizované informace v podání 

přijatelném lidskému oku. 

Kvalifikovaný odhad možných tras pohybu kapalného polutantu po zemském povrchu od 

místa havárie na železnici se děje za použití digitálního modelu 4. generace. Digitální model 

terénu 4. generace disponuje dostatečným vertikálním a horizontálním rozlišením, takže 

zachycené i drobné terénní nerovnosti přírodního i antropogenního původu umožňují velmi 

přesné namodelování potenciálních tras odtoku unikající látky. Vzhledem k absenci velmi 

přesné lokalizace úniku toxické látky nutno klinutím na několik míst v okolí primární 

lokalizace indikovat několik možností míst odtoku a namodelovat možnou trasu odtoku o 

každého tohoto místa. Teprve rekognoskací v terénu bude specifikována skutená(é) trasa(y) 

pohybu polutantu. Výpočty se však zatím konají pro každou trasu (obr. 3). 

Obrázek 3: Ukázka operativního vyhledání možných tras odtoku kapalného polutantu od místa havárie na 

železnici po zemském povrchu k nejbližším potenciálním vodním recipientům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČÚZK. 

Tento postup je zapotřebí mj. vzhledem k délce vlaku, a tak zkusmo vytipovat několik 

„startovních bodů“ počátečního odtoku polutantu diferencovaně podle vzhledu reliéfu 

(respektovat polohu místa na náspu, resp. v zářezu) a ve větších vzdálenostech od sebe než 

v případě havárie na silnici (opět vzhledem k délce vlaku), aby bylo možné v případě rychle 

se pohybující látky nasměrovat operační techniku na místa ohrožená vtokem škodlivé látky do 

vodního receptoru, případně už i níže na kontaminovaném toku. Vedoucí zásahu v terénu 

v každém případě do krizového štábu sděluje, kterými trasami škodlivá latka reálně odtéká. 

Zásahový tým je nutno nyní vybavit mapou tras(y) optimální dostupnosti místa havárie na 

železnici terénem mimo cestní síť. Tento úkol předpokládá předem připravený materiál pro 

celé území ČR, neboť je možné jej pomocí standardizovaného postupu připravit z dostupných 

datových vrstev.  

Tento postup, resp. jeho výsledky mají dvě alternativy: dostupnost místa havárie na silnici 

buď „za sucha“ (bez výrazného nasycení půd a geologického prostředí předchozími srážkami, 

včetně vodou z tajícího sněhu), anebo „za vlhka“, kdy podmáčený terén zužuje prostor, kudy 

se lze k místu události se zásahovou technikou dostat. K tomuto operativnímu rozhodnutí jsou 

dispozici krátkodobé údaje o nasycení zájmového území vláhou z produkce Českého 

hydrometeorologického ústavu.  
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Použitím nástrojů Cost Distance a Cost Path v ArcGIS 10.2 jsou tak vyhledánány trasy 

dostupu pro zásahovou techniku k místu havárie od nejvhodnějšího místa na cestné sítí 

sjízdné pro pořebnou techniku. Zásahová technika na místě události má za úkol zastavit únik 

škodlivé látky (obr. 4). 

Obrázek 4: Ukázka integrované vrstvy překážek (černě) pro pohyb zásahové techniky k místu havárie na 

železnici za sucha (vlevo) a vizualizace zjištěných reálné trasy dostupu zásahové techniky (černě) k místu havárie 

na železnici od okrajů cestní sítě za sucha (vpravo) nad mapou využití ploch pro snazší orientaci (železnice – 

černá, cestní síť – fialová, předpokládané trasy pohybu škodlivé látky – červená, vodní síť – modrá. 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Současně, nebo s minimálním časovým odstupem by měla vyjíždět zásahová technika 

likvidující následky havárie na železnici spojené s únikem škodlivé látky. Ta má za úkol 

zástavit šíření již uniklé látky a to, pokud možno před vstupem do vodního recipientu. 

Velmi důležité je vyhledání tzv. kritických bodů na trase stékání kapalného polutantu jako 

posledních (nejniže položených v terénu) lokalit pro nasazení opatření před vstupem škodlivé 

látky do vodního recipientu, nebo odlišného prostředí, včetně nedostupných areálů pro 

techniku. Nutno vyznačit průsečíky „linií“ stékání polutantu s hranicemi „areálů“ odlišného 

typu prostředí pro stékání polutantu, také okraje neprostupných ploch pro techniku, 

samozřejmě rovněž vyznačit průsečíky linie pohybu polutantu s liniemi „potenciálního 

vodního recipientu“, tedy vodních toků, či objektů. Vedle možnosti exaktně odvodit tato místa 

postupy v GIS je vzhledem k potřebě okamžité reakce výhodnější a snazší tyto body vyznačit 

on-screen v nově vytvořené bodové vrstvě a tu vizualizovat jak nad jednou z integrovaných 

vrstev prostředí (za sucha nebo za vlhka), tak nad vrstvou využití ploch pro získání prvotní 

představy o vnikání tras pohybu kapalného polutantu do prostředí neprostupného pro techniku 

(obr. 5). 
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Obrázek 5: Žluté kruhy označují místa na trasách možného pohybu polutantu, kde stékající látka mění typ 

protékaného prostředí a tím charakter svého pohybu (přechází z otevřené plochy do stromového a keřového pásu 

podél vodního toku) a přechází do prostředí neprostupného pro techniku, resp. přímo ústí do vodního recipientu.  

 

Zdroj dat: ČGS, VÚMOP, ČÚZK. 

Podobným postupem, jakým bylo vyhledávání optimální trasy dostupu kmístu události, 

nutno nyní vyhledat trasy dostupu ke kritickým bodům na odtokových trasách tekutého 

polutantu pro zásahovou techniku. Podle odhadované rychlosti pohybu polutantu (množství a 

viskozity) nutno postupovat odspodu vzhůru, tedy od nejnižších nadmořských výšek na 

předpokládaných trasách pohybu polutantu k vyšším kvůli zabránení primárně větším škodám 

blíže k vodním recipientům.  

V případě rychlého pohybu polutantu je zapotřebí se dostat co nejdříve v terénu 

k průsečíku linie stékání a vodního recipientu, u pomalého pohybu polutantu – dostat se k 

dalším („bezpečnějším“) bodům odspodu. Procedury Cost Distance a Cost Path vyhledávají 

optimální trasy dostupu ke stanoveným bodům tak, že v případě možnosti takové trasy bez 

jakýchkoliv překážek, tato trasa překážky obchází a nehledě na délku žádnou z nich 

nepřekračuje (viz obr. 6 za sucha-vlevo). Není-li možné najít optimální trasu obcházením 

překážek, systém, vyhledá nejkratší trasu k zájmovým bodům, avšak tato trasa může křižovat 

překážky v jejich nejužších místech Podrobně v situaci za ucha (a vlhka podobně) je výsledek 

znázorněn nad topografickou mapou v přehledném i detailním provedení pro použití v terénu 

(obr. 6 – vpravo). 
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Obrázek 6: Příklad rozlišovací úrovně map vyhledaných tras dostupu (zeleně vlevoe, černě vpravo) zásahové 

techniky za vlhka ke zjištěným kritickým bodům na západním okraji zásahového prostoru na liniích 

předpokládaného povrchového pohybu kapalného polutantu od místa havárie na železnici k vodním recipientům 

na pozadí masky bariér (vlevo), aktuální mapy využití ploch (vpravo) a cestní sítě pro použití v terénu. K 

označeným bodům se zásahová technika musí dostat dříve než stékající polutant. 

Zdroj dat: ČÚZK, ČGS, VÚMOP. 

4. Závěr 

Výše uvedený postup vychází z předpokladu, že daný štáb krizového řízení má k dispozici 

všechny potřebné datové vrstvy (nikoliv tedy původní tématická data, ale jejich účelově 

odvozené mapové deriváty zohledňující potřebné expertní poznatky) ve vlastní operační 

databázi. Získání potřebného výstupu – odvození tras dostupu zásahové techniky ke kritickým 

bodům řešení události v alternativách za sucha a za vlhka – je tak záležitostí několika prvních 

minut od dodání polohy místa havárie na železnici spojeným s únikem toxické kapaliny. 

Vzhledem k tomu, že klíčovým faktorem úspěchu je také čas, získaná časová úspora může 

mimořádně zvýšit efektivnost operací v terénu a urychlit úspěšnou likvidaci havárie a jejích 

následků. Zásahová jednotka krizového štábu se tak může dostat k místům určení co 

nejrychleji s minimalizací rizika zdržení z důvodu neprůchodnosti trasy. V krizických bodech 

(a optimálně na svahu nad nimi) může nejvhodnějším způsobem zasáhnout s cílem 

minimalizace negativních dopadů dané havárie. 
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Abstrakt. 

Příspěvek se zabývá konceptem tzv. funkčních dopravních regionů (FDR) a jeho využitím při 

hodnocení prostorových vzorců dopravních vazeb. Má charakter přehledové studie, neboť 

některé empirické studie již byly autorem publikovány nebo jsou v recenzním řízení. 

Příspěvek přináší přehled využívaných metod a konceptuální zarámování problematiky FDR 

s ohledem na jejich využitelnost v základním i aplikovaném výzkumu. 

 

Klíčová slova: funkční dopravní regiony, dopravní interakce, dopravní vazby, geografie 

dopravy 
 

 

 
1. Úvod 

    Doprava je nedílnou součástí lidské společnosti už od počátku jejího samotného vývoje. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o cílevědomou lidskou činnost spjatou s přepravou osob, 

nákladů, zpráv, informací atd. z jednoho místa na druhé, je zároveň nepochybné, že se jedná o 

jednu z nejvýznamnějších lidských aktivit a potřeb. Zároveň je nepochybné, že doprava má 

vždy svou prostorovou/geografickou stránku, neboť se jedná vždy o přesun z bodu A do bodu 

B. Z tohoto důvodu lze považovat geografické studium dopravy za jeden z nejdůležitějších 

přístupů ke studiu dopravy s cílem nejen popsat, ale zároveň pochopit a vysvětlit principy 

fungování a významu dopravy pro současnou společnost. Této skutečnosti si geografové 

všímali dlouhodobě, nicméně až rozvoj moderních dopravních systémů a s nimi související 

jevy ve druhé polovině 20. století umožnily vznik samostatné vědní disciplíny – geografie 

dopravy. Tato disciplína je v nejobecnější rovině zaměřena na studium prostorových aspektů 

dopravy se zaměřením na studium objektů, jevů a procesů souvisejících s dopravou (např. 

Wheeler, Muller 1986). 

    Jednou z klíčových otázek studia geografie dopravy je pak snaha o vysvětlování 

prostorových vztahů (Rodrigue et al. 2013). Sociogeografické systémy jsou totiž 

charakterizovány velkou mírou územní propojenosti jejich dílčích složek. Tato propojenost je 

zcela přirozená, neboť jednotlivé prostorově oddělené subsystémy spolu vzájemně interagují. 

Studium prostorových interakcí hmotného (dojížďka obyvatel za prací a do škol, doprava 

surovin z míst naleziště do místa zpracování apod.) i nehmotného charakteru (informační 

toky, myšlenkové toky) se však postupem času dostalo v některých případech mimo geografii 

dopravy do jiných disciplín (geografie sídel, geografie služeb apod.). Je to logické, neboť řada 

dopravou realizovaných interakcí má značně interdisciplinární charakter. Přesto by se však 

komplexnímu výzkumu prostorových interakcí měla věnovat primárně geografie dopravy. 
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   Cílem předloženého článku je diskuze konceptu tzv. funkčních dopravních regionů jako 

metody studia prostorových vzorců dopravních vazeb. Předložená studia má charakter 

rozpravy nad tímto tématem. Konkrétní empirické výzkumy této problematiky ze strany 

autora již byly publikovány v několika studiích (Kraft et al. 2014a; Kraft et al. 2014b; 

Horňák, Kraft 2015; Halás, Kraft 2016) nebo jsou v recenzních řízeních několika dalších 

časopisů. Tomuto charakteru odpovídá i zaměření článku. Po úvodní části následuje stručné 

teoretické ukotvení problematiky funkčních dopravních regionů včetně souvisejících 

konceptů. Stěžejní část pak tvoří kapitola věnující se možnostem výzkumu funkčních 

dopravních regionů. V závěrečné části je naznačena syntéza sledované problematiky a 

doporučení pro další výzkumy.  

2. Funkční dopravní regiony – teoretické ukotvení 

    Ačkoliv lze konstatovat, že v geografii dopravy se dlouhodoběji pracuje s konceptem 

funkčních regionů založených na dopravních interakcích, termín funkční dopravní region 

(dále jen FDR) zatím nebyl doposud kodifikován. Pro potřeby článku lze FDR zjednodušeně 

definovat jako regiony, v rámci nichž, jsou převážně uzavřeny dopravní toky. Jedná se tak o 

specifický typ funkčního regionu, který je vymezován na základě intenzity dopravních toků. 

Takto koncipované regiony jsou pak v drtivé většině případů nodálního charakteru. Centry 

FDR jsou logicky většinou města, do nichž se koncentrují dopravní toky z jejich zázemí. 

Nelze však opominout ani podstatný význam měst (center dopravních regionů) v generování 

dálkových (nadregionálních) dopravních toků. V rámci FDR pak dochází k poklesu intenzity 

dopravních toků směrem od centra k hranicím regionu, kde dochází ke zvratu spádu mezi 

jednotlivými centry (viz např. Hůrský 1978). Pro hranice vymezující jednotlivé FDR proto 

platí, že je zde s ohledem na používaný zdroj dat relativně nejnižší intenzita 

vnitroregionálních toků. Častý je rovněž výskyt dopravou nezasažených území (Hůrský 1978 

v této souvislosti používá termín dopravně indiferentní prostory). Klíčová je v tomto ohledu 

zvolená měřítková/hierarchická úroveň.  

    Jak již bylo uvedeno, vymezování a studium funkčních regionů založených na intenzitě 

dopravních interakcí má v geografii relativně velmi dlouhou tradici. Nejstarší práce pocházejí 

již z první poloviny 20. století. Jejich přehled je podrobněji uveden například ve studii 

Horňák, Kraft (2015). Lze proto říci, že koncept FDR má v geografii možná ještě větší tradici 

než dnes zcela dominantně zastoupený přístup k vymezování funkčních, příp. nodálních 

regionů založený na intenzitě dojížďky obyvatel za prací. Z novějších studií v českém 

prostředí lze z tohoto okruhu prací zmínit např. Hampl (2005); Hampl, Marada (2015); 

Sýkora, Mulíček (2009) nebo Klapka et al. (2014). Zmíněné studie jsou mimořádně 

inspirativní jednak z metodologických hledisek a jednak z důvodu studia základních aspektů 

uspořádání sídelního a regionálního systému České republiky. S ohledem na klesající 

výpovědní hodnotu dat o dojížďce obyvatel za prací však pracují pouze s omezenými 

informacemi o celkové prostorové mobilitě osob (nedostatky evidence dojížďky obyvatel za 

prací a do škol podrobněji zkoumá studie Tonev 2013). Tato skutečnost je mimo jiné 

kritizována řadou autorů (např. Sohn 2005 apod.). V praxi je totiž evidentní, že v souladu 

s globálními trendy ve vývoji prostorové mobility obyvatel dochází k relativnímu snižování 

významu dojížďky za prací ve prospěch jiných fenoménů (práce z domova, prostorově 

neukotvená, resp. flexibilní práce atd.). Často kritizovaným nedostatkem dat je rovněž nízká 

periodicita sledování (jednou za 10 let). Jako podpůrný argument lze zmínit i empirické 

výsledky některých prací, které dokládají, že podíl pravidelných dojížďkových procesů 

v celkové denní mobilitě je dnes relativně nízký. Podíl těchto dojížďkových procesů v České 

republice se dnes pohybuje okolo 30–40 % z celkové denní mobility osob (Kraft 2014).  
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    Na základě těchto kritik se dnes objevuje větší množství přístupů, které se zabývají 

vymezováním funkčních regionů, založeným na jiných datech. Mezi nejperspektivnější se 

pravděpodobně řadí přístupy vymezující funkční regiony na základě precizně lokalizovaných 

hromadných dat, např. s využitím lokalizačních dat mobilních telefonů (Novák et al. 2013). 

Svoji nepopiratelnou roli při těchto kritikách mají však i regiony vymezované na základě 

intenzity dopravních toků. Jednak nabízejí většinou aktuálnější a frekventovaněji zjišťované 

údaje, jednak je vzhledem ke komplexitě dopravních toků akcentována právě skutečnost, že 

se neomezují pouze na vybraný segment prostorové mobility obyvatel.  

    Jak již bylo uvedeno, první studie zabývající se vymezováním FDR byly publikovány již 

v první polovině 20. století. Nejhodnotnější práce z hlediska metodického vznikaly v 50. až 

70. letech 20. století (Green 1958, Godlund 1956, u nás zejména Hůrský 1974, 1978). Z jejich 

výsledků lze dojít k několika podstatným skutečnostem, které lze považovat za „zákonitosti“ 

funkčních dopravních regionů. Ty lze shrnout v následujících bodech: 

1. Existuje významná korelace mezi populační velikostí center a velikostí FDR. V praxi 

to znamená, že velká města si obecně vytváří velká zázemí, zatímco menší města mají 

zázemí malá. Tento jev je samozřejmě zcela přirozený, neboť obecně platí, že větší 

centra jsou většinou atraktivní pro větší území. Přesto to však dokládá, že jsou 

dopravní interakce v prostoru rozloženy přirozeně, tj. bez významnějších 

nepravidelností daných například specifiky sledovaného jevu (viz např. srovnání 

s dojížďkou obyvatel za prací). 

2. V řídce obydlených a odlehlých oblastech jsou výraznější předpoklady k tomu, že zde 

vznikají „mezicentra“, která plní roli center dopravních regionů na nižší hierarchické 

úrovni. Tato mezicentra pak v prostoru generují výraznější strukturaci dopravních 

toků, což zvýrazňuje jejich pozici ve sledovaných dopravních systémech.  

3. Podle výsledků řady studií z Velké Británie a Nizozemí se prokázalo, že regiony 

vymezené na základě intenzity autobusové dopravy velmi výrazně korelují s regiony 

dojížďky za základními druhy služeb (Green 1958). Ta není v zahraničí ani u nás 

statisticky celoplošně sledována, proto někteří autoři navrhovali její nahrazení právě 

regiony vymezenými na základě intenzity autobusové dopravy. Přestože tyto studie 

vznikaly většinou v odlišných společenských podmínkách, a navíc v období ještě 

poměrně velkého významu autobusové dopravy, lze doložit, že i dnes jsou dopravní a 

obslužné regiony v poměrně velké shodě (obdobně Jordan 1995). 

4. Regiony vymezené na základě dopravních vazeb mají velmi komplexní charakter, 

neboť jsou v nich obsaženy všechny dopravou realizované interakce (dojížďka za 

prací, dojížďka za službami, cestování v rámci volného času apod.). Platí to zejména o 

regionech vymezených na základě osobní dopravy, kde dopravní interakce jsou 

skutečnými nositeli komplexních prostorových vazeb (obdobně Šlampa 1972).  
 

    Výše uvedenou problematiku lze shrnout konstatováním, že koncept FDR má svůj 

podstatný přínos nejen pro studium prostorové organizace dopravy jako parciální části 

sociogeografického systému, ale zároveň při komplexním studium organizace 

sociogeografických systémů. Zároveň platí, že se jedná o relativně starý koncept, nicméně 

dnes v regionálním měřítku prakticky velmi málo využívaný. S ohledem na výše uvedené 

problémy s evidencí dojížďky obyvatel za prací a do škol, lze však předpokládat, že se budou 

čím dál více uplatňovat odlišné metody k vymezování funkčních regionů.  
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3. Možnosti výzkumu funkčních dopravních regionů 

    V následující kapitole jsou představeny konkrétní možnosti výzkumu FDR realizovaných 

autorem v průběhu posledních let. Jedná se vždy o vybrané aspekty výzkumu FDR, přesto 

však s dostatečnou schopností ilustrovat řešený problém. Na obr. 1 jsou znázorněny FDR na 

základě intenzity veřejné dopravy (vlak + autobus) k předem definovaným centrům 

v Karlovarském kraji ze studie Kraft (2007). K jejich vymezení byl použit Hůrským (1978) 

navržený postup založený na aplikaci předělové metody. Její výhody spočívají zejména 

v tom, že nerespektuje žádné administrativní hranice základních regionalizačních jednotek 

(většinou obce), ale naopak identifikuje tzv. předělovou čáru.  

    V první fázi se identifikuje tzv. polarizované pásmo – tj. sídla, mezi nimiž dochází ke 

zvratu spádu působnosti jednoho a druhého střediska FDR. Na základě protisměrně 

orientovaných spádů jsou pak identifikovány uvnitř polarizovaného pásma upínací body, kudy 

prochází předělová čára (vlastní hranice jednotlivých regionů). 

Obrázek 1: Funkční dopravní regiony vymezené na základě intenzity veřejné dopravy v Karlovarském kraji 

v roce 2006 a jejich srovnání se sociogeografickou regionalizací. 

 

Zdroj: Kraft (2007). 

    FDR vymezované na základě veřejné hromadné dopravy odráží velmi dobře prostorovou 

organizaci systému veřejné dopravy na sledovaném území. Atraktivita center je dána jejich 

populační velikostí a ekonomickým významem – zejména s ohledem na jejich pracovní a 

obslužnou funkci. Nicméně vzhledem k organizačním specifikům (zejména legislativně daný 

základní dopravní obslužnost) lze konstatovat, že tato prostorová organizace je alespoň zčásti 

ovlivněna institucionálními faktory. Druhou podstatnou skutečnost, kterou obr. 1 ukazuje, je 

pak srovnání FDR veřejné dopravy se sociogeografickou regionalizací kraje převzatou  

ze studie Hampl (2005). Oba uvedené typy regionů vykazují relativně velkou shodu,  

což poukazuje na značný soulad mezi prostorovou organizací veřejné dopravy  

a sociogeografickými regiony vymezenými na základě dojížďky obyvatel za prací.  
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    Je to logické, neboť dopravní obslužnost center osídlení většinou (nikoliv však vždy) velmi 

dobře kopíruje poptávku obyvatel z hlediska organizace pracovních vztahů v území. Jistým 

„rušivým“ elementem je železniční doprava, která má pro potřeby regionalizace méně 

užitečný charakter zejména s ohledem na klasicky liniovou strukturu, oproti typicky nodální 

struktuře autobusové dopravy. Vzhledem k dnešní výrazné dominanci automobilové dopravy 

v dopravě osob i nákladů v České republice se autor později podrobněji zabýval možnostmi 

vymezování FDR na základě dat o intenzitě automobilové dopravy.  

    K vymezování regionů lze využít údaje z relativně bohatého dopravního censu – 

Celostátního sčítání dopravy (CSD), které probíhá v Československu již od 70. let 20. století 

s pravidelnou pětiletou periodou. Poskytuje výjimečně přesné a srovnatelné údaje za 

podstatnou část české i slovenské silniční a dálniční sítě. Přesto se však rozsah a metoda 

sčítání v průběhu let měnily, což v mnoha případech znesnadňuje sledování dlouhodobých 

tendencí (zejména srovnatelnost CSD z let 2005 a 2010). Údaje z CSD byly podrobeny 

regionalizační proceduře, která identifikovala tzv. lokální minima (úseky s nejnižšími 

intenzitami automobilové dopravy), na těchto úsecích pak lokalizovala upínací body, jejichž 

propojením pak vznikly samotné FDR. V posledním kroku pak byla identifikována centra 

jednotlivých FDR. Tímto přístupem se regionalizační procedura přiblížila méně častému 

vymezování regionů na tzv. bottom-up přístupu. Výstupy z těchto analýz byly zpracovány za 

dva kraje ČR (Kraft, Marada, Popjaková 2014). Identický přístup pak byl aplikován i na celé 

území Slovenska (Horňák, Kraft 2015). V rámci Slovenska pak bylo vymezeno celkem 98 

FDR založených na intenzitě osobní automobilové dopravy. 

Obrázek 2: Funkční dopravní regiony vymezené na základě intenzity osobní automobilové dopravy na Slovensku 

v roce 2010. 

 

Zdroj: Horňák, Kraft (2015). 

    Vymezené FDR na Slovensku z roku 2010 velmi dobře odrážejí prostorovou strukturaci 

dopravních intenzit na slovenské silniční a dálniční síti. Opět platí, že v rámci vymezených 

regionů je relativně uzavřena převážná většina dopravních toků. Vymezená centra FDR tak 

mají ve svém okolí výrazné nodální struktury s maximem intenzit v centrech a minimálními 

dopravními intenzitami na hranicích regionů. Dalším studiem pak bylo prokázáno, že FDR 

jsou ve výrazné asociaci s regiony dojížďky za prací. Nejvýznamněji ovšem korelují s regiony 

dojížďky za základními službami (dojížďka do škol).  
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    V jistém ohledu tak lze alespoň částečně potvrdit souvislost dopravních regionů 

s dojížďkou obyvatel za službami. Této tezi se bude autor v budoucnu věnovat. Druhým 

pozoruhodným zjištěním je pak skutečnost, že při dlouhodobém sledování vývoje dopravních 

intenzit v rámci vymezených FDR byla zjištěná postupná mikroregionální polarizace – tzn. že 

relativně nejrychleji rostla intenzita dopravy v centrech a jejich blízkých zázemích (např. 

suburbanizace), zatímco na hranicích regionů byla dynamika relativně nejnižší.  

    V podstatné části regionů tak dochází k růstu zejména vnitřní propojenosti regionů a až 

v další rovině k růstu propojenosti jednotlivých regionů mezi sebou. Rovněž tato myšlenka by 

v budoucnu měla být centrem výzkumných snah autora. Na obdobném principu pak byla 

vymezena dopravní zázemí krajských měst České republiky, která byla shodně nazvána jako 

dopravní metropolitní regiony (obr. 3). Oproti předchozím případům však vymezené regiony 

nepokrývají celé sledované území, ale jen jeho část. Takto vymezené FDR tak neobsahují 

„periferní“ území – tj. území, která sice mají dopravní spád k některému z dopravních center, 

avšak s nižší intenzitou než vlastní zázemí center (např. Sýkora, Mulíček 2009), ale naopak 

obsahují pouze centrum (jádro) regionu a jím intenzivně ovlivněné zázemí. Regiony byly 

vymezeny na základě násobku průměrných intenzit na příslušných typech silnic a dálnic. 

Takto vymezené FDR vymezují regionální působnost hlavní center osídlení, resp. krajských 

měst České republiky. Podávají proto plastickou představu o hlavních místech koncentrace 

významných dopravních intenzit na české silniční a dálniční síti. Jsou mimo jiné ve velké 

shodě s ostatními typy vymezování metropolitních regionů (viz Hampl 2005). Je evidentní, že 

právě velká centra osídlení v České republice jsou většinou zdroji a cíli velkého množství 

dopravních toků. Velikost a vymezení regionů je však do jisté míry ovlivněno specifiky 

použitého datového zdroje. Některé regiony jsou tak „zvýhodněny“ jejich dopravní polohou a 

tím i dopravní dostupností (např. regiony podél dálnice D1), přesto však vymezené FDR 

podávají velmi věrohodné informace o rozložení klíčových mezisídelních interakcích 

v regionálním systému České republiky. Lze se zároveň domnívat, že mohou být jedním 

z klíčových argumentů při vymezování metropolitních regionů.  
 

Obrázek 3: Zázemí krajských měst České republiky vymezené na základě intenzity toků osobní automobilové 

dopravy v roce 2010. 

 

Zdroj: Kraft et al. (2014a). 
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4. Závěr 

    Předložený článek ve formě přehledové studie byl zaměřena na představení a 

konceptualizaci funkčních dopravních regionů jako metody studia prostorových vzorců 

dopravních vazeb. Jedná se o „klasický“ směr výzkumu v geografii dopravy, v současné době 

je mu věnována spíše okrajová pozornost. Je to důsledkem paradigmatických proměn nejen 

geografie dopravy a přesunu těžiště badatelského zájmu od výzkumu prostorových struktur 

dopravy směrem k výzkumu sociálních fenoménů spjatých s dopravou. Přesto se však autor 

domnívá, že FDR mají své nezastupitelné místo v geografických přístupech ke studiu dopravy 

a vzorců dopravních vazeb. Vzhledem k deklarované vysoké komplexitě dopravních vazeb 

(jako nositelů základních prostorových interakcí) se lze domnívat, že FDR do velké míry 

odrážejí komplexní prostorové relace v sídelním a regionálním systému, a to na všech 

měřítkových úrovních, tedy od úrovně lokální až po úroveň globální. Zajímavostí je rovněž 

to, že prostřednictvím vymezených FDR lze relativně velmi dobře sledovat i měnící se 

prostorové vzorce dopravních vazeb. Tyto a výše uvedené úvahy by se proto mohly 

v budoucnu stát základními výzkumnými otázkami zaměření výzkumů v oblasti (nejen) 

geografie dopravy.  
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Abstrakt.  

V článku je analyzován stav a vývoji územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje 

Polska mezi roky 2002 až 2014 podle subregionů (NUTS 3). Zdrojová data jsou 

zakomponována do 9 indikátorů rozvoje za každý subregion, ze kterých je pak počítán 

indikátor souhrnný. V roce 2002 i 2014 měly nejvyšší úroveň rozvoje subregiony 7 velkých 

polských měst (Warsaw, s odstupem Trojmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin a 

Łódź) a některé subregiony Horního Slezska. Zvláště v roce 2014 na tom byly dobře také 

suburbánní subregiony v okolí zmíněných velkých měst. Nejméně příznivá byla situace v 

rurálních subregionech východního Polska a také vnitřních rurálních periferiích Polska. 

Územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje polských subregionů se mezi roky 2002–

2014 změnila jen málo. Lze pozorovat slabé konvergenční tendence. 

Klíčová slova: Regionální diferenciace – regionální disparity – polské subregiony – 

regionální rozvoj – Polsko 

 
 

1. Úvod  

 Polsko je co do počtu obyvatel i rozlohy velkou evropskou zemí ležící ve střední Evropě, 

na jejím severovýchodním okraji. Dominantní roli v sídelně-regionálním systému Polska hraje 

Varšava (Warszawa), ale důležitá jsou i další velká města, zejména Trojměstí (Trojmiasto –

Gdańsk, Gdynia a Sopot), Poznaň (Poznań), Vratislav (Wrocław), Krakov (Kraków), Štětín 

(Szczecin) a Lódž (Łódź), která mají 400 tisíc a více obyvatel a k tomu ještě 

aglomerované/suburbanizované okolí. V Polsku je ještě dalších 30 měst s více než 100 tisíci 

obyvateli. Určitou anomálií v sídelně-regionálním systému Polska je existence Hornoslezské 

konurbace (Konurbacja górnośląska) seskupené kolem města Katovice (Katowice) na jihu 

Polska, založené na těžbě černého uhlí a hutnictví železa. Polsko je administrativně 

uspořádáno do vojvodství (województwa), okresů (powiaty) a obcí (gminy). Statistika EU 

ještě rozlišuje (makro)regiony (NUTS 1, regiony, jde o spojení několika vojvodství), 

vojvodství (NUTS 2) a subregiony (NUTS 3, podregiony, jde o spojení několika okresů), 

event. další nižší jednotky. V následujícím textu budou použity originální neskloňované 

polské názvy měst a subregionů. 
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 Jak vypadala složková a celková (komplexní) územní socio-ekonomická diferenciace 

Polska podle subregionů (NUTS 3) v roce 2002 a 2014? Jak se tato diferenciace mezi 

uvedenými roky změnila? Co bylo příčinou těchto diferenciací a jejich změn? To jsou hlavní 

otázky, na které bude v článku hledána odpověď. V příspěvku Kubeš et al. (2016) byla 

zpracována diferenciace polských vojvodství v jednom časovém řezu roku 2014. V tomto 

článku je srovnávána a vysvětlována diferenciace polských subregionů mezi roky 2002 a 

2014 na základě dílčích indikátorů a indikátoru souhrnného.  

Na řešené téma vzniklo v Polsku, ale i v České republice a jinde, množství příspěvků. 

Nejvíce se jich objevilo před a po vstupu Polska do EU (vstup v roce 2004), kdy byl o 

sledovanou problematiku zájem i v zahraničí. Některé články měly matematicko-statistický 

charakter – Nevima, Melecký (2011), jiné používaly běžnou indikátorovou statistiku – 

Churski, Borowczak (2013), další se více soustřeďovaly na vysvětlování stavu, vývoje a 

příčin územní socio-ekonomické diferenciace polských regionů – Churski, Borowczak (2013), 

Churski (2005), Zientara (2008), Lobatch (2004) a Nováček (2014), a ještě jiné zdůrazňují 

otázky regionální politiky a regionálního rozvoje Polska – Scherpereela (2010) a Modranka 

(2015). Tyto regionální analýzy Polska jsou prováděny téměř vždy podle vojvodství. Řeší 

především Polsko jako takové, ale existují i studie analyzující spolu s polskými regiony i 

regiony dalších sousedních států – Barjak (2001), Petrakos (2001) a Tvrdoň, Skokan (2011). 

Příspěvky nejčastěji popisují stav územní socio-ekonomické diferenciace Polska v určitém 

roce. Pro tento článek jsou ale zajímavější ty příspěvky, které porovnávaly časově různé stavy 

sledované diferenciace. Churski, Borowczak (2013) sledovali změny mezi lety 2000–2005–

2010. Zjistili, že na úrovni vojvodství dochází ke konvergenčním procesům (výjimka – 

Zachodniopomorskie vojvodství), na okresní úrovni také, s výjimkou některých okresů těchto 

vojvodství – Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie a Małopolskie. Nevima, Melecký 

(2011) zkoumali HDP na obyvatele 1999–2008 podle vojvodství. Použili indikátor beta-

konvergence a zaznamenali konvergenci. Tvrdoň, Skokan (2011) sledovali období 2000–

2006/2008. Zjistili konvergenci s výjimkou divergence východopolských vojvodství. 

S cílem prokázat východo-západní gradient socio-ekonomického rozvoje Polska 

analyzoval diferenciaci Polska podle vojvodství Nováček (2014). Existenci tohoto gradientu 

již dříve uváděli např. Petrakos (2001), Lobatch (2004), Churski (2005) nebo Churski, 

Borowczak (2013). Jiní autoři se zaměřili na kontinuum rurální periférie – exponované 

velkoměsto a snažili se prokázat gradaci socio-ekonomického rozvoje směrem k velkoměstům 

– Barjak (2001), Lobatch (2004), Churski, Borowczak (2013). Takovéto koncentrické rurálně-

urbánní gradienty jistě v území Polska existují, ale k analýzám tohoto typu nejsou vhodná 

vojvodství. Překvapivě málo prací se věnovalo celostnímu srovnávání rozvoje pohraničních 

regionů Polska podle toho, jaká sousední země je na druhé straně hranice. Uváděna je vyšší 

rozvinutost pohraničních regionů při hranicích s Německem a Polskem – např. Chidlow et al. 

(2009). Pozitivní vliv velkých námořních přístavů, dálnic, významných rozvojových 

průmyslových podniků, mezinárodních letišť atp. na rozvoj jednotlivých polských regionů 

také autoři uváděli, datové analýzy vlivu těchto faktorů ovšem provedeny nebyly. 
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2. Data a metodika 

Pro analýzy bylo třeba vybrat takové důležité indikátory socio-ekonomického rozvoje, pro 

které bylo možné získat data za polské subregiony, a to jak za rok 2002, tak i za rok 2014. 

Jako zdroj dat sloužily soubory umístěné na webových stránkách Polského statistického úřadu 

– GUS (2015). Nakonec bylo vybráno 9 indikátorů pro indikaci socio-ekonomické úrovně 

rozvoje polských subregionů. První tři jsou socio-demografického charakteru, další čtyři 

ekonomického charakteru a zbylé dva jsou orientovány na úroveň technické infrastruktury. 

Indikátor mapující podíl ekonomicky aktivních obyvatel (1) zobrazuje v doplňku podíl 

obyvatel pobírajících různé důchody a dávky.  

Migrační saldo na tisíc obyvatel (2) je dalším socio-demografickým indikátorem 

(zobrazujícím migrační přitažlivost nebo ztrátovost), stejně tak podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel (3). Prvním z ekonomických indikátorů je ekonomický agregát (4; jde o 

násobek průměrné měsíční mzdy a počtu ekonomicky aktivních). Následuje průměrná 

měsíční mzda (5; je tedy použita ještě jednou vzhledem k její důležitosti). Další indikátor 

ekonomického charakteru sleduje míru zaměstnanosti (6; resp. v doplňku nezaměstnanosti) a 

nově postavené byty na tisíc obyvatel (7; projev stavební aktivity, finančních možností a 

spokojenosti obyvatel). Z indikátorů technické infrastruktury byl použit indikátor podíl bytů s 

veřejným vodovodem (8) a hustota silniční sítě (9; jde o silnice spravované státem).  

Hodnoty indikátorů byly vyjádřeny v různých intenzitních jednotkách – poměrových, 

procentních, na obyvatele, a číselně byly velmi rozdílné. Pro výpočet hodnot souhrnného 

indikátoru socio-ekonomického rozvoje (10) bylo třeba hodnoty jednotlivých indikátorů 

převést na společný ekvivalent umožňující srovnání – na odchylky od mediánu a z těchto 

odchylek pak vypočítat průměr. Bylo zvažováno i použití vah jednotlivých indikátorů – Kubeš 

et al. (2016), nebo standardizaci pomocí z-score. To se ale příliš neosvědčilo, resp. výsledky 

se příliš neodlišovaly. 

Pro větší názornost byla vytvořena klasifikace růstu rozvoje subregionů mezi roky 2002 a 

2014. Využívá hodnot souhrnného indikátoru za rok 2002 a průměrný vývojový bazický 

index 2002–2014. Hodnoty souhrnného indikátoru 2002 byly rozčleněny na vysoké, střední a 

nízké a hodnoty bazického indexu byly rozčleněny na růst velký, střední a malý – Obr. 21. Jak 

bylo již uvedeno, článek pracuje se subregiony Polska. Těchto subregionů je podstatně více 

než vojvodství (16 vojvodství a 66 subregionů v roce 2014), což je pro regionální analýzy 

výhodné. Subregiony Polska jsou především statistickými územními jednotkami NUTS 3 pro 

potřeby EU, resp. Eurostatu, ale mají i určitou roli v regionální politice a regionálním rozvoji 

EU – Churski (2005). 

3. Územní diferenciace subregionů podle hodnot indikátorů v roce 2002 a 

2014 

Nejprve k hodnotám socio-demografických indikátorů. Vysoké podíly ekonomicky 

neaktivních obyvatel v roce 2002 ve východní a jihovýchodní části Polska jsou patrné z Obr. 

1. Naopak jihozápadní část Polska, zvláště Horní Slezsko (Górny Śląsk) a zdejší velká města, 

také okolí hlavního města, i některé subregiony se středně velkými městy na východě Polska, 

na tom byly dobře. Je to dáno vysokým podílem obyvatel důchodového věku a žen v 

domácnosti na východě a jihovýchodě Polska GUS (2015) a také specifikou vykazování 

pracovních sil na zdejších malých rodinných farmách. Ze srovnání kartogramů za roky 2002 

(Obr. 1) a 2014 (Obr. 2) jsou patrné vývojové změny. Výrazná změna nastala ve velkých 

městech, kde velmi narostl počet ekonomicky neaktivních (důchodci a další). Rozsáhlejší 

území s relativně malým podílem ekonomicky aktivních se z východu Polska mírně posunulo 

blíže ke středu Polska, do zázemí měst Warszawa a Łódź. Z hlediska hodnot tohoto indikátoru 

se zlepšily rurální subregiony západního Polska a bývalého východního Pruska. 
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Obrázek 1 a 2: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2002 (vlevo) a 2014 (vpravo) v subregionech 

Polska v podobě odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Následující kartogramy (Obr. 3 a 4) zobrazují migrační bilanci subregionů. Lze pozorovat 

výrazně kladnou bilanci v suburbánních subregionech v okolí velkých měst (zejména 

Poznański a Warszawski-zachodni subregion). Opolskie vojvodství má naopak výrazně 

zápornou bilanci, zejména díky odchodům polských Němců a Slezanů do Německa – GUS 

(2015), stejně tak některé subregiony v Horním Slezsku (Górny Śląsk – úpadek hornictví a 

hutnictví, znečištění ovzduší) a také rurální subregiony severovýchodu i jihovýchodu Polska 

(odchody zejména mladých lidí do velkých polských měst, do Německa a do Anglie). 

Srovnáním obou kartogramů lze zprostředkovaně sledovat zvýšení suburbánní migrace 

směřující do suburbánních subregionů kolem velkých měst (Warszawski-wschodni, 

Warszawski-zachodni, Krakowski, Poznański, Wrocławski, Gdański, i Szczeciński a Łódzki), 

migrační růst samotných velkých měst (výjimkou je město Poznań), přetrvávající migrační 

ztráty rurálních subregionů východního Polska, Opolskie vojvodství má trvající migrační 

ztrátovost (viz vystěhovávání do Německa). 

Obrázek 3 a 4: Migrační bilance v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska v podobě 

odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 
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Velké rozdíly mezi polskými subregiony vykazovala v roce 2002 vysokoškolská vzdělanost 

(Obr. 5). Velká města mají tuto vzdělanost logicky nejvyšší. Dobře si stojí také subregiony se 

středně velkými městy, pokud v nich sídlí velké univerzity – Bydgosko-Toruński, Białostocki, 

Lubelski a Rzeszowski subregion. Opačně na tom jsou rurální subregiony vnitřních periferií 

Polska a překvapivě a nevysvětlitelně také suburbánní subregiony kolem některých velkých 

měst (Wrocław, Kraków, Bydgoszcz/Toruń). V Polsku, podobně jako v Česku, za sledované 

období velmi narostl počet vysokoškoláků. Z kartogramu v Obr. 6, mapující rok 2014, 

vystupují opět všechna velká města a již zmíněné subregiony některých středně velkých měst 

(navíc ještě Białostocki a Olsztyński). Rozdíly se poněkud zmenšily, oblast s nízkou 

vysokoškolskou vzdělaností se přesunula z východu Polska do středoseverní části Polska, do 

zde se nacházejících rurálních subregionů. Nízkou vysokoškolskou vzdělanost má také 

podtatranský Nowosądecki subregion. 

Obrázek 5 a 6: Podíl vysokoškoláků v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska v podobě 

odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Následují indikátory ekonomického charakteru. Warszawa, podobně jako další hlavní 

města evropských post-socialistických zemí, na tom byla z hlediska ekonomického agregátu 

(Obr. 7 a 8) v rámci Polska nejlépe. Je to proto, že Warszawa je téměř dvoumiliónovým 

velkoměstem soustřeďujícím řídící složky velkých podniků, státní správy, jsou zde 

soustředěny vyšší služby, bydlí zde velký podíl vysokoškoláků, atp. Z toho pak plynou 

vysoké mzdy (ovšem i vyšší životní náklady). V další skupině subregionů podle hodnot 

ekonomického agregátu z roku 2002 se nacházela další velká města Polska – Trojmiasto a 

Poznań, společně se západním varšavským suburbánním subregionem, a ještě subregiony 

těžby mědi (Legnicko-Głogowski) a zejména černého uhlí (Konurbacja górnośląska a její 

subregiony). Ve třetí skupině se nacházela zbylá velká města – Wrocław, Kraków, Szczecin, 

Łódź, subregiony suburbánního okolí velkých měst, i některé subregiony se středně velkými 

městy – Lubelski, Bydgosko-Toruński. Na druhé straně škály hodnot indikátoru se objevovaly 

subregiony severovýchodu, východu a jihovýchodu Polska a rovněž rurální subregiony vnitřní 

středojižní rurální periferie Polska mezi městy Poznań, Wrocław, Opole a Łódź (i když právě 

v tomto prostoru se vytváří komunikační jádro Polska). Oproti roku 2002 se v roce 2014 

zlepšilo postavení suburbánních subregionů v okolí velkých měst, protože do těchto prostorů 

přišly lépe situované rodiny z nedalekých velkoměst.  
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O něco se zlepšilo severovýchodní Polsko. V pohraničním pásu subregionů podél 

ukrajinské a slovenské hranice (jihovýchod) je ekonomický agregát stále nejnižší. Z 

kartogramu za rok 2014 rovněž vystupují nízké hodnoty ekonomického agregátu ve vnitřní 

periferii kolem měst Bydgoszcz a Toruń a v další takové periferii východně od města Łódź. 

 
Obrázek 7 a 8: Ekonomický agregát v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska v podobě 

odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

 

    Podobně jako ekonomický agregát se zobrazovala průměrná mzda (Obr. 9 a 10), což je 

logické, vzhledem k tomu, že je do ekonomického agregátu zakomponována. 

 

Obrázek 9 a 10: Průměrná mzda v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska v podobě 

odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Polsko se od začátku 90. let potýkalo s vysokou nezaměstnaností, která byla způsobena 

velkým zastoupením málo konkurenceschopného agrárního sektoru, rozpadem státních 

zemědělských podniků v severní části Polska, rozpadem trhu v RVHP a problémy 

transformace socialistického průmyslu. Před vstupem Polska do Evropské unie měly nejvyšší 

nezaměstnanost subregiony severu Polska (důvody viz výše) a také Wałbrzyski (díky 

ukončení těžby málo kvalitního černého uhlí) a Radomski subregion (nezdařená transformace 

hospodářství) – Obr. 11.  
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Ani na východě Polska nebyla situace dobrá, jak by se zdálo z kartogramu, protože do 

nezaměstnaných nebyly započítány osoby částečně pracující ve zdejším málo výkonném 

zemědělství. Nejnižší nezaměstnanost měla velká polská města s část jejich suburbánních 

okolí, také hornické subregiony v Horním Slezsku. V roce 2014 nezaměstnanost v Polsku 

značně poklesla, ale uvnitř dvanáctiletého období (2002–2014) bylo také dílčí období 

hospodářské krize s kolísáním hodnot nezaměstnanosti.  
 

Obrázek 11 a 12: Míra zaměstnanosti v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska v 

podobě odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Územní diferenciace nezaměstnanosti se v roce 2014 (Obr. 12) do určité míry proměnila. 

Své postavení si zlepšily subregiony jihozápadu Polska podél hranic s Německem a Českou 

republikou. Také sever Polska na tom byl v roce 2014 už poněkud lépe. Zůstaly 3 subregiony 

s vysokou nezaměstnanosti – Włocławski, Radomski a Przemyski. 

V roce 2002 byla v Polsku bytová výstavba poměrně slabá, ale již byla patrná rezidenční 

suburbanizace v subregionech ležících v okolí velkých měst (Obr. 13), především v okolí 

měst Warszawa (Warszawski-wschodni, Warszawski-zachodni), Trojmiasto (Gdański), 

Poznań (Poznanski) a Wrocław (Wrocławski). Málo bytů se stavělo v oblastech těžby černého 

uhlí – již zmíněný Wałbrzyski subregion a v subregionech Horního Slezska (Górny Śląsk). V 

minulosti zde totiž bylo vystaveno množství bytů na hornických a hutnických sídlištích a 

zdejší obyvatelé ani nemají potřebu stavět rodinné domy. Zvláštní situace nastala ve 

vojvodství se sídlem v Opole, odkud se vystěhovávali polští Němci a Slezané do Německa, 

takže zde byl dostatek volných bytů. V okolí velkých měst České republiky nejprve začala 

rezidenční suburbanizace v podobě výstavby bytů v rodinných domech lokalizovaných do 

sídel za městem, kam se stěhovali obyvatelé těchto měst. Až později, kolem roku 2007, 

zesílila developerská výstavba bytových kondominií uvnitř měst a na jejich okrajích. Tento 

vývoj lze pozorovat i v Polsku.  

V roce 2014 byly opět v popředí suburbánní subregiony kolem velkých měst (Obr. 14), ale 

velká výstavba byla i ve městech Warszawa nebo Wrocław. Z kartogramu rovněž vystupují 

subregiony se středně velkými městy (město a jeho suburbánní zázemí v jednom subregionu) 

– Bydgosko-Toruński, východopolský Białostocki, Lubelski (Lublin) a Rzeszowski. Je to 

projev určité stabilizace a rozvoje těchto východopolských subregionů. Nízká výstavba bytů 

zůstává v některých hornických subregionech (Górny Śląsk, Wałbrzyski s.) a ve vojvodství 

kolem Opole. Důvody již byly uvedeny. 
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Obrázek 13 a 14: Počet vystavěných bytů na 1000 obyvatel v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v 

subregionech Polska v podobě odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Zcela jinak vypadá kartogram zobrazující napojení obyvatel na vodovody v roce 2002 

(Obr. 15), což je jeden ze dvou indikátorů technické infrastruktury. Jihozápadní, západní a 

severozápadní části Polska před rokem 1945 ovládalo Německo, které výstavbu vodovodů 

podporovalo, a to má dopad až do současnosti. Nízké hodnoty v suburbánním okolí hlavního 

města jsou překvapivé, může jít ale o statistickou chybu. V podbeskydských podhorských 

polských subregionech převažuje zásobování z domácích studní. Územní diferenciace podílů 

obyvatel s vodovodem se mezi lety 2002 až 2014 příliš nezměnila (Obr. 15 a 16). Ve 

východní a jihovýchodní části země je třeba tento podíl zvýšit. 

Obrázek 15 a 16: Podíl obyvatel s vodovodem v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v subregionech Polska 

2002 v podobě odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Vyšší hustoty významnějších silničních komunikací byly a stále jsou Dolním Slezsku 

(Dolny Śląsk, dříve německé území) a v Horním Slezsku (Górny Śląsk, díky velké hustotě 

zalidnění a průmyslových závodů), také v okolí hlavního města a v pásu mezi přístavy v 

Trojmiasto a jižním Polskem (Obr. 17). Nízké hodnoty vycházejí na východě Polska. Nové 

úseky dálnic nemohly zásadně změnit sledovanou územní diferenciaci, nicméně důsledky 

výstavby na ni jsou patrné zejména ve spojitosti s dálnicemi A2 a A4 táhnoucí se 

západovýchodním směrem, viditelná je i výstavba obchvatů v aglomeracích (Obr. 17 a 18). 
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Obrázek 17 a 18: Hustota silničních komunikací v roce 2002 (vlevo) a v roce 2014 (vpravo) v podobě odchylek 

od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Zprůměrování hodnot směrodatných odchylek devíti indikátorů do podoby souhrnného 

indikátoru socio-ekonomického rozvoje je za rok 2002 zobrazeno v dalším kartogramu (Obr. 

19). Z kartogramu vystupuje Warszawa, Trojmiasto a Kraków jako urbánní subregiony 

velkých měst. V další skupině jsou zbylé urbánní subregiony velkých měst – Poznań, 

Wrocław, Szczecin a Łódź, dva suburbánní subregiony – Warszawa-west a Poznański a 

subregion Katowicki. Ve třetí skupině jsou zbylé suburbánní subregiony velkých měst a také 

některé subregiony se středně velkými městy (Bydgosko-toruński, Białostocki, Lubelski, 

Rzeszowski, Tyski a Sosnowiecki). Na východě a jihovýchodě Polska, zvláště ve zde se 

nacházejících venkovských subregionech, jsou hodnoty souhrnného indikátoru nejnižší. 

Lobatch (2004) označoval ty regiony (subregiony), které byly zaostalé a příliš se nerozvíjely, 

jako „lagers“, a ty subregiony, které na tom byly relativně lépe, ale také se rozvíjely málo, 

jako „losers“ – viz Obr. 21 a následující kapitola. 

Změny územní diferenciace podle hodnot souhrnného indikátoru nejsou příliš velké 

(srovnej Obr. 19 a 20). Jednotlivé subregiony si většinou uchovávají svoji pozici mezi 

subregiony Polska. Jihozápad Polska si celkově stojí nejlépe. Města Warszawa, Trojmiasto, 

Poznań a Wrocław, společně se suburbánními subregiony v jejich okolí, jsou z hlediska 

hodnot tohoto indikátoru v roce 2014 v popředí. Do druhé skupiny byla zařazena zbývající 

velká města (Łódź, Kraków a Szczecin), protože jejich suburbánní okolí má o stupeň horší 

postavení. Následují subregiony několika středně velkých měst – Bydgosko-toruński, 

Białostocki, Lubelski, Rzeszowski, společně s několika subregiony Horního Slezska – Tyski, 

Katowicky, Bielski a Sosnowiecki. Mírné zlepšení lze pozorovat u subregionů ležících 

východně od města Kraków. 
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Obrázek 19 a 20: Hodnoty souhrnného indikátoru socio-ekonomického rozvoje v roce 2002 (vlevo) a v roce 

2014 (vpravo) v podobě odchylek od mediánu. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

4. Klasifikace změn územní diferenciace subregionů 2002–2014 

Relativně výrazně rostly subregiony jihozápadu Polska ležící nedaleko hranic s Německem 

a Českem (výjimkou je Zielonogórski a také Wałbrzyski subregion s úpadkem těžby a 

zpracování méně kvalitního uhlí), které jsou napojeny na rozvinutá území na druhé straně 

hranice. Růst zaznamenaly některé subregiony severovýchodní části Polska až po 

severovýchodní širší zázemí hlavního města (Warszawa zde působí příznivě a je zde také 

rozvíjené propojení na Pobaltí). Vůbec celé východní Polsko zaznamenalo mezi roky 2002 až 

2014 určitý postup z velmi nízkých úrovní socio-ekonomického rozvoje. V tomto smyslu lze 

uvažovat o konvergenčních tendencích. To je z hlediska regionálního rozvoje a regionální 

politiky pozitivní.  

Přístavní Trojmiasto a jeho širší zázemí se vyvíjelo o něco lépe než přístavní Szczecin a 

jeho širší zázemí. V subregionech východní části Horního Slezska byl růst malý díky úpadku 

hornictví a hutnictví a také proto, že hodnoty indikátorů zde byly v roce 2002 vysoké. Tento 

druhý důvod je charakteristický i pro hlavní město a jeho suburbánní okolí, kde byly extrémně 

vysoké hodnoty už v roce 2002. Warszawa je na tom ale stále nejlépe. Łódź značně rostl, 

podařilo se mu transformovat svou hospodářskou základnu. Naopak Kraków rostl málo. I 

když má Radomski subregion dobrou polohu, neměl dobré hodnoty v roce 2002 a navíc měl 

malý rozvoj za sledované období (problémy transformace hospodářství a evropských dotací, 

směřující v rámci vojvodství (Mazowieckie) spíše do hlavního města). Stejně tak 

podtatranský Nowosądecki subregion se nerozvíjel, i když jsou zde dobré možnosti pro 

cestovní ruch.  

Obrázek 21 zobrazuje klasifikaci stavu a změn rozvoje polských subregionů na základdě tří 

intervalů hodnot souhrnného indikátoru v roce 2002 a tří intervalů růstu dle hodnot 

průměrného vývojového bazického indexu 2002–2014. Výsledky jsou v souladu s tím, co již 

bylo konstatováno. Z velkých měst se na základě této klasifikace dobře vyvíjely zejména 

Wrocław a Łódź, ze středně velkých měst (subregiony s městy) pak např. Gliwice, Bytom, 

Bielsko-Biała, Lublin či Rzeszow. Ze suburbánních subregionů velkých měst měl 

nejpříznivější vývoj Wrocławski, Łódzki a Krakowski subregion. Subregiony ležící na 

dálničních vstupech z Německa a z Česka do Polska měly rovněž příznivé hodnoty, stejně tak 

subregiony ležící severovýchodně od hlavního města směrem k Pobaltí a Bělorusku. 
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Obrázek 21: Klasifikace stavu a růstu rozvoje polských subregionů 2002–2014. 

Zdroj: Główny Urząd Statystyczny – GUS (2015), vlastní zpracování dat. 

Relativně vyšší socio-ekonomický růst neměly ve sledovaném období rozvinuté urbánní 

subregiony (7 největších polských měst) ani suburbánní subregiony vymezené kolem nich, ale 

subregiony s poněkud menšími městy a subregiony relativně venkovské – bez stotisícových 

měst. V Obrázku 21 jsou červenými odstíny znázorněny subregiony s nízkými vstupními 

hodnotami souhrnného indikátoru. Celkem 7 z těchto subregionů mělo velký růst (tmavě 

červená) a jen 5 malý růst (světle červená). V případě subregionů s vysokými vstupními 

hodnotami byl analogický poměr 8:8. Tyto skutečnosti by svědčily o slabší konvergenci 

socio-ekonomického rozvoje polských subregionů. Ovšem součet hodnot odchylek od 

mediánů v roce 2002 (u souhrnného indikátoru i u všech dílčích indikátorů) byl oproti 

podobnému součtu v roce 2014 o něco nižší. To by ukazovalo na slabší divergenční tendence. 

5. Faktory působící na územní socio-ekonomickou diferenciaci Polska 

Komentáře k faktorům ovlivňujícím socio-ekonomický rozvoj polských subregionů 

vycházejí z rozboru literatury a z analýz v předchozích kapitolách. Řada autorů zmiňovaných 

v Úvodu článku zaznamenala větší rozvinutost západně a jihozápadně položených polských 

vojvodství ve srovnání s vojvodstvími ležícími na východě Polska – např. Nováček (2014), 

Petrakos (2001), Churski (2005), nebo Churski, Borowczak (2013). Nováček (2014) to 

vysvětluje tak, že oblast střední Evropy, kam patří i Polsko, plnila od středověku funkci 

přechodové zóny mezi méně rozvinutým Východem a rozvinutějším Západem Evropy. Tato 

dichotomie polských regionů byla stále zřetelnější v období průmyslové revoluce, poněkud 

oslabila v období socialismu (po zpřetrhání mnohých vazeb Polska s Německem a dalšími 

západními zeměmi a za podpory vazeb na Sovětský svaz), aby se pak opět plně projevila v 

období po roce 1989.  

S výše uvedeným také souvisí to, že po 2. světové válce se Polsko jako stát posunulo 

západním směrem, když přišlo o části území na východě s převahou Litevců, Bělorusů a 

Ukrajinců (připadly Sovětskému Svazu) a když získalo na Německu území Slezska, Pomořan 

a Východního Pruska. Zvláště na jihozápadě ležící Dolní a Horní Slezsko bylo za Německa 

rozvinuté, a to se promítá až do současné doby – Kubeš et al. (2016), Nováček (2014).  
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Existuje řada dílčích faktorů ovlivňujících socio-ekonomický rozvoj jednotlivých polských 

subregionů. Jak už bylo zmíněno, jinak na tom jsou a jinak se vyvíjely subregiony velkých 

měst na jedné straně a jinak spíše rurální subregiony bez stotisícových a větších měst ležící v 

periferní poloze. Polský sídelně-regionální systém je polycentrický. Tato polycentričnost je 

narušena řádově nejvýše postaveným hlavním městem Polska (Warszawa, téměř 2 milióny 

obyvatel) a existencí Hornoslezské konurbace (Konurbacja górnośląska, přes 2 milióny 

obyvatel) založené v minulosti na těžbě uhlí a hutnictví železa. Tato konurbace vytváří spojitý 

prostor městského a příměstského osídlení, dolů, hald, průmyslových podniků a komunikací. 

Subregiony příslušné do této konurbace mají oproti jiným subregionům specifický charakter a 

specifické chování. Byly a stále jsou v ekonomických a infrastrukturních aspektech velmi 

rozvinuté, v socio-demografických už méně. Současná doba hlubinné těžbě uhlí ani hutnictví 

nepřeje. Systematické zpracování faktorů ovlivňujících socio-ekonomickou diferenciaci 

polských subregionů a vývoj této diferenciace bude uskutečněno v další studii. 

 

6. Závěr  

V článku je analyzován stav a vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje 

Polska mezi roky 2002 až 2014 podle subregionů (NUTS 3). Byly analyzovány hodnoty 9 

indikátorů socio-ekonomického rozvoje v polských subregionech a hodnoty souhrnného 

indikátoru rozvoje těchto subregionů. K vývojovým analýzám byl navíc použit průměrný 

vývojový bazický index a vývojová klasifikace rozvoje subregionů. V roce 2002 i 2014 měly 

nejvyšší úroveň rozvoje subregiony 7 velkých polských měst (Warszawa, s odstupem 

Trojmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin a Łódź) a některé subregiony Horního 

Slezska. Zvláště v roce 2014 na tom byly dobře také suburbánní subregiony v okolí 

zmíněných velkých měst. Nejméně příznivá byla situace v rurálních subregionech východního 

Polska a také ve vnitřních rurálních periferiích Polska. Územní diferenciace socio-

ekonomického rozvoje polských subregionů se mezi roky 2002–2004 změnila jen málo. Lze 

pozorovat slabé divergenční tendence, ale závisí na použité metodice analýz. 

Poděkování  

Tento článek byl nejprve publikován v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 

v jeho čísle 3/2016. Následně byl představen na Výroční konferenci ČGS 2016. Autoři děkují 

redakci uvedeného časopisu za možnost zveřejnit tento článek také ve sborníku ze zmíněné 

konference.   
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Abstrakt.  

Vrstva nepropustnosti s vysokým rozlišením, tzv. Imperviousness High Resolution Layer 

(IHRL), vytvořená pro téměř celou Evropu, dosud dostupná pro roky 2006, 2009 a 2012, 

představuje rastr s rozlišením 100 m s hodnotami pixelů 0 - 100% reprezentujícími podíl 

nepropustných (zastavěných) ploch. Předchozí studie ukázaly, že IHRL nadhodnocuje podíl 

nepropustných povrchů na územích s relativně kompaktním (městským) osídlením a naopak 

ho podhodnocuje na územích s relativně nekompaktným (venkovským) osídlením. Obvykle 

se přitom opírají o stratifikovaný náhodný vzorek. Cílem tohoto příspěvku je validace, tedy 

zhodnocení tematické přesnosti IHRL pro roky 2006 a 2009 v Česku pomocí vzorku 20 000 

pixelů s rozlohou 100 × 100 m získaného prostým náhodným výběrem z celého území Česka 

pro každý z uvedených let. Referenční hodnota stupně nepropustnosti pro každý pixel je 

získána interpretací nepropustnosti povrchu pod každým ze 100 bodů rovnoměrně 

rozmístěných ve čtvercové síti se vzájemnými rozestupy 10 m v každém pixelu ve vzorku, 

naložených na letecké ortofotosnímky z příslušného období, a následným jednoduchým 

sečtením těch bodů, které jsou v rámci interpretace označené jako nepropustné. Ze 

vzájemného porovnání hodnot IHRL a referenčních hodnot pro jednotlivé pixely ve vzorku 

jsou nakonec odvozeny odhady chyby nadhodnocení a chyby podhodnocení s relativně 

přijatelnou spolehlivostí pro celé území Česka tak pro každou ze tří postupně publikovaných 

verzí IHRL 2006, jakož i pro zatím jedinou dostupnou verzi IHRL 2009. Dalším cílem je 

srovnání výsledků validace s výsledky obdobné validace na Slovensku, a to prostřednictvím 

následujících metod - histogramy, korelační koeficienty (Pearsonův, Kendallův a 

Spearmanův) a výpočet totální absolutní chyby normalizované (TAEn) a její struktury. 

Klíčová slova: vrstva nepropustnosti s vysokým rozlišením, tematická přesnost, validace, 

chyba nadhodnocení, chyba podhodnocení 

 

 

1. Úvod  

Na úroveň vysokej frekvencie využívania a obľuby asi najznámejšieho dátového produktu, 

CORINE Land Cover – CLC, s takmer celoeurópskym pokrytím (39 krajín), sa v posledných 

rokoch dostáva Európska mapa nepriepustnosti, ktorá sa označuje tiež ako IHRL 

(Imperviousness High Resolution Layer) – Vrstva nepriepustnosti s vysokým rozlíšením, 

skrátene tiež IL (Imperviousness Layer) – Vrstva nepriepustnosti. 
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Ide o jednu z európskych služieb pre monitoring krajiny poskytovaných v rámci programu 

Copernicus, resp. predtým programu GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security) – Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť. Prvýkrát bola 

vytvorená pre rok 2006 pri príležitosti aktualizácie CLC.  

V súčasnosti sú k dispozícii (Lajčáková, Rosina, Hurbánek, 2015): 
 

- IL2006 – spracovaná pre stav krajinnej pokrývky z roku 2006 a postupne zverejňovaná 

od roku 2009 v troch verziách 

- IL2006_v1 – publikovaná v júni 2009 

- IL2006_v2 – upravená verzia z roku 2006 publikovaná v januári 2010 

- IL2006_v3 – druhýkrát upravená pri príležitosti vytvorenia IL2009_v1 

- IL2009 – spracovaná pre stav z roku 2009 a zverejnená v roku 2012 zatiaľ iba v jednej 

verzii (IL2009_v1) 

- IL2012 – spracovaná pre stav z roku 2012 a sprístupnená v apríli tohto roku 

Obrovskou výhodou tejto mapy je nielen rozlíšenie mapy 20x20m vo fáze poloproduktu, 

resp. 100x100m vo fáze finálneho produktu, ale aj percentuálne vyjadrenie podielu rozlohy 

nepriepustných plôch v určitom pixli. Každý pixel má tak hodnotu od 0% do 100%. 

Obrázok 1: Detailnejší pohľad na vybrané mestá (IL2006_v3) a index rastu nepriepustných plôch v týchto 

mestách za obdobie 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Project Manager Copernicus land services, 2016b,c. 

 

Tieto mapy majú potenciál nielen vo fyzickej geografii a environmentalistike, ale aj 

v humánnej geografii, napr. pri modelovaní rozmiestenia populácie. Nakoľko ide o pomerne 

nový dátový produkt, je potrebné, aby bolo známe, aká je tematická presnosť jednotlivých 

verzií IL. Východiskovým zdrojom dát pri tvorbe jednotlivých verzií IL je mozaika 

satelitných snímok IMAGE (Obrázok 2). Tento produkt je spoločným podkladom nielen pre 

tvorbu IL, ale aj CLC, ako aj ďalších vrstiev s vysokým rozlíšením a pokrýva súvisle 39 

európskych štátov.  
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Doteraz boli spracované tieto verzie: IMAGE1990, IMAGE2000, IMAGE2006, 

IMAGE2009 A IMAGE2012 (Project Manager Copernicus land services, 2016a). 

Obrázok 2: Podolínec - IMAGE2006, CLC2006, IL2006_v2. 

 

   

 

 

 
Zdroj: Lajčáková, (2013). 

2. Cieľ 

Na to, aby bolo možné o dátovej vrstve IL povedať, či bola vyrobená v požadovanej 

presnosti (špecifikovanej vo vypísanom tendri), je potrebné ju validovať. Posúdenie 

tematickej presnosti je dôležité aj z pohľadu budúcich užívateľov tejto vrstvy, ktorí ju budú 

využívať pri aplikácii v rôznych oblastiach, resp. pri riešení rozličných problémov, aby vedeli 

do akej miery je presná, resp. spoľahlivá. Cieľom tohto príspevku je validácia IL2006_v1, 

IL2006_v2, IL2006_v3 a IL2009_v1 v Česku a porovnanie výsledkov validácie s výsledkami 

validácie IL2006_v1, IL2006_v2, IL2006_v3 a IL2009_v1 na Slovensku. 

3. Validácia 

Ak má validovaný produkt formu rastra, potom je najčastejšie používaný postup validácie 

nasledovný (Hurbánek, Rosina, 2013): 
 

1. vytvorí sa jednoduchý náhodný výber dostatočne veľkej vzorky pixlov spomedzi   

    všetkých pixlov mapy, 

2. zistia sa  referenčné hodnoty skúmanej premennej v pixloch vybranej vzorky, 

3. porovnajú sa mapové a referenčné hodnoty danej vzorky, 

4. kvantifikujú sa (ne)zhody medzi týmito hodnotami. 

Validácia bola realizovaná prostredníctvom kvantitatívnych štatistických metód s využitím 

dostupných dát o percentuálnom zastúpení nepriepustnosti v jednotlivých pixloch pre všetky 

doposiaľ dostupné IL verzie a referenčných dát o percentuálnom zastúpení nepriepustnosti 

v jednotlivých pixloch získaných vizuálnou interpretáciou leteckých ortofotosnímok 

vytvorených z diaľkového prieskumu Zeme, príp. s reálnym stavom krajinnej pokrývky 

v teréne. 

3.1 Príprava referenčných dát 

K tvorbe referenčnej databázy bola použitá metóda jednoduchého výberu  20 000 vzoriek 

100x100m pixlov na území každej krajiny. V každej vzorke bol následne uplatnený 

systematický výber 100 bodov v pravidelnej matici 10x10 bodov s rozostúpením 10m. 

V každej krajine tak bolo na základe ortofotosnímok tak z roku 2006 ako aj z roku 2009 

vizuálne interpretovaných spolu 2 000 000 bodov podľa toho, či sa nachádzajú, resp. 

nenachádzajú na nepriepustnom povrchu. Stupeň nepriepustnosti tak mohol byť určený 

spočítaním bodov na nepriepustnom povrchu.  

IMAGE2006     CLC2006     IL2006_v2 
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Obrázok 3: Postup tvorby referenčnej databázy. 

 

Zdroj: Lajčáková (2015). 

 

Každému bodu bola priradená jedna z nasledujúcich hodnôt: 

 0 = priepustná plocha 

 1 = nepriepustná plocha s alochtónnym materiálom (premiestneným na dané miesto 

aktivitou človeka) – napr. budovy, cesty, parkoviská 

 2 = nepriepustná plocha s autochtónnym materiálom („znepriepustnená“ vďaka 

aktivite človeka) – napr. poľné cesty 

Boli vytvorené dve verzie referenčných databáz: 
 

- IR_A – body s hodnotou „2“ boli považované za priepustné plochy (teda rovnako ako „0“) 

- IR_B – body s hodnotou „2“ boli považované za nepriepustné plochy (teda rovnako ako „1“) 

Takýto postup bol zvolený z dôvodu nejasnej definície pojmu nepriepustnosti, nakoľko už 

dávno pred vypísaním tendra, v ktorom boli špecifikované požiadavky na výrobu IL, 

definovala EEA tento pojem širšie: „Pod termínom „znepriepustnenie“, „zapečatenie“ pôdy sa 

rozumie zmenenie vlastností pôdy, ktorá sa tým mení na nepriepustné médium, napr. 

zhutnením poľnohospodárskou mechanizáciou. Zároveň sa však tento istý pojem používa na 

popísanie prekrytia pôdneho povrchu nepriepustnými materiálmi ako je betón, kov, sklo, 

asfalt, makadam, a podobne.“ (EEA, 2015). 

3.2 Metódy a výsledky 

Hodnoty „IL verzus IR_A“ a „IL verzus IR_B“ boli porovnávané na úrovni jednotlivých 

100m pixlov použitím metódy histogramov, korelačných koeficientov (Pearsonov, Kendallov 

a Spearmanov) a totálnej absolútnej chyby normalizovanej (TAEn) a jej štruktúry. 

3.2.1 Histogramy  

Zostrojené boli histogramy rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL a IR databázach. 

V ideálnom prípade by boli početnosti hodnôt stupňa nepriepustnosti v pôvodnej databáze (v 

IL databáze) zhodné s referenčnými hodnotami (v IR databáze). 
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Graf 1: Histogram rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL2009_v1 a IR2009_A databázach pre Česko. 

 

Graf 2: Histogram rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL2009_v1 a IR2009_A databázach pre 

Slovensko. 

 

    Početnosť malých hodnôt nepriepustnosti sa zdá byť v IL podhodnotená (modré stĺpčeky 

malých hodnôt na x-ovej osi sú v grafe nižšie ako červené). Naopak početnosť veľkých 

hodnôt nepriepustnosti sa zdá byť v IL nadhodnotená (modré stĺpčeky veľkých hodnôt na x-

ovej osi sú v grafe vyššie ako červené). Toto nadhodnotenie sa zdá byť na Slovensku o niečo 

výraznejšie. 

3.2.2 Korelačná analýza 

Ďalšou metódou, ktorá bola využitá bola korelačná analýza. Čím viac sa hodnota  

koeficientu približovalo k hodnote 1, tým bola tematická presnosť IL väčšia. Čím viac sa 

hodnota koeficientu približovalo k hodnote 0, tým menšia bola presnosť IL.  
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Graf 3: Korelačné koeficienty. 

 

 

Podľa grafu 3 sa zdá byť referenčná databáza typu A presnejšia ako referenčná databáza 

typu B, nakoľko hodnoty korelačných koeficientov verzie B sú vo všetkých prípadoch nižšie 

v porovnaní s príslušnými hodnotami korelačných koeficientov verzie A. Tematická presnosť 

postupne narastá od starších verzií k novším. Výnimkou je však pokles tematickej presnosti 

v Česku medzi verziami IL2006_v3 a IL2009_v1, a to v prípade použitia Spearmanovho a 

Kendallovho korelačného koeficientu. V priemere sa zdá byť IL o málo presnejšia na 

Slovensku. 

3.2.3 Totálna absolútna chyba normalizovaná (TAEn) a jej štruktúra 

Pri validácii intenzitných máp sa obyčajne vypočítavajú hodnoty totálnej absolútnej chyby 

(TAE). Podľa Hurbánka a Rosinu (2013) je nevýhodou ukazovateľa TAE, že pomocou nej 

nemožno porovnávať tematickú presnosť máp dvoch rôznych území, ktoré majú rôzny reálny 

podiel nepriepustných povrchov. Ako riešenie sa ponúka možnosť normalizovať výslednú 

chybu TAE, a to hodnotou najlepšieho dostupného odhadu podielu nepriepustných plôch vo 

vzorke, za ktorý možno považovať pri dostatočne veľkej vzorke práve sumu referenčných 

hodnôt všetkých pixlov vo vzorke. Výsledkom takejto normalizácie je totálna absolútna chyba 

normalizovaná (TAEn): 

 

kde ILi je mapová hodnota podielu nepriepustných povrchov v i-tom pixli vzorky (%), IRi je 

referenčná hodnota podielu nepriepustných povrchov v i-tom pixli vzorky (%) (Lajčáková, 

Rosina, Hurbánek, 2015). Okrem hodnotenia celkovej veľkosti TAEn je veľmi dôležité aj 

hodnotenie jej štruktúry. Vzniknuté chyby nadhodnotenia a podhodnotenia v pixloch boli 

rozdelené na dva typy – menej závažné a závažnejšie. 
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Tabuľka 1: Typy pixlov. 

 

 

Graf 4: Totálna absolútna chyba normalizovaná (TAEn) a jej štruktúra vypočítaná pre IR_A. 

 

 

Na Grafe 4 vidieť, ako vypočítaná chyba klesá v oboch krajinách od najstarších 

po najnovšie verzie, a teda tematická presnosť postupne narastá. Graf 4 je zostrojený 

z porovnávania s referenčnou databázou IR_A, nakoľko sa aj pri tejto metóde jednoznačne 

ukázalo, že IR_A je presnejšia. Tematická presnosť sa zdá byť vyššia v Česku (hodnoty 

TAEn sú menšie). Pri niektorých aplikáciách, ako napr. pri spomínanom modelovaní 

rozmiestenia populácie, sú za najkritickejšie považované závažnejšie chyby (TAMaEn = 

TAMaOEn + TAMaUEn), predovšetkým závažnejšie chyby podhodnotenia (TAMaUEn). Je 

pozitívne že veľkosť týchto chýb v smere od starších k novším verziám klesá. 
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4. Záver 

Ak by sme za nepriepustné plochy (ktoré by IL mala zachytávať) nepovažovali aj 

nepriepustné plochy s autochtónnym materiálom – „znepriepustnené“ vďaka aktivite človeka, 

napr. poľné cesty – (verzia IR_A), potom by tematická presnosť IL bola vyššia v porovnaní 

s alternatívou, keď by sme nepriepustné plochy s autochtónnym materiálom za nepriepustné 

plochy (ktoré by IL mala zachytávať) považovali (verzia IR_B). V obidvoch krajinách a vo 

všetkých skúmaných verziách IL sa početnosť pixlov malých hodnôt nepriepustnosti sa zdá 

byť podhodnotená a naopak početnosť pixlov veľkých hodnôt nepriepustnosti zasa 

nadhodnotená. 

Podľa použitých metód sa zdá byť rozdiel v tematickej presnosti v Česku a na Slovensku 

relatívne malý. Ak by sme brali do úvahy priemer hodnôt pre verzie IL2006_v2, IL2006_v3 a 

IL2009_v1 (uvažujúc už len s verziou IR_A), potom by tematická presnosť vychádzala podľa 

korelačných koeficientov, veľkosti závažnejších chýb a veľkosti závažnejších chýb 

podhodnotenia vyššia na Slovensku, a podľa veľkosti totálnych absolútnych chýb a veľkosti 

závažnejších chýb nadhodnotenia vyššia v Česku. V obidvoch krajinách tematická presnosť 

postupne narastá od starších verzií k novším. Potvrdzuje to väčšina použitých metód. 

Výnimkou je pokles tematickej presnosti v Česku v prípade použitia Spearmanovho a 

Kendallovho korelačného koeficientu medzi verziami IL2006_v3 a IL2009_v1, a pokles 

tematickej presnosti v Česku aj na Slovensku v prípade použitia veľkosti závažnejších chýb 

nadhodnotenia medzi verziami IL2006_v2 a IL2006_v3. 

Záverom možno dodať, že tematická presnosť vrstvy nepriepustnosti IL môže byť pre 

niektoré aplikácie v Česku a na Slovensku neuspokojivá, nakoľko totálna absolútna chyba 

normalizovaná, t. j. pomer rozlohy nesprávne klasifikovaných plôch v danej krajine a rozlohy 

nepriepustných plôch v danej krajine je okolo 56 - 66%, z čoho 3/10 - 
4/10  tvoria tzv. 

závažnejšie chyby (v zmysle definície v Tabuľke 1). Napriek tomu je možné vrstvu 

nepriepustnosti IL považovať za jedinečný zdroj informácií, ktorý si nájde široké uplatnenie, 

avšak mal by byť používaný s rozvahou a obozretnosťou vzhľadom na danú aplikáciu 

a požadovanú presnosť. 
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Abstrakt.  

Příspěvek se věnuje vývoji regionálních rozdílů v registrované míře nezaměstnanosti na 

území Česka v období hospodářské krize a postkrizového zotavení 2008–2011. Hlavním 

cílem je s využitím konceptu regionální odolnosti (resilience) vysvětlit rozdíly ve fluktuaci 

nezaměstnanosti mezi českými nemetropolitními regiony. Jedná se pravděpodobně o první 

studii, která ve středoevropském kontextu: i. Aplikuje nejnovější verzi konceptu regionální 

odolnosti pro vysvětlení rozdílů v nezaměstnanosti na mikroregionální úrovni (správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností) v (post)krizovém období. ii. Zaměřuje se specificky na 

odolnost nemetropolitních regionů, které se od metropolitních oblastí výrazně liší z hlediska 

převažujících ekonomických struktur, mechanismů regionálního rozvoje i reakcemi na vnější 

ekonomické otřesy. Výsledky řady předchozích analýz regionální odolnosti jsou tak 

významně zkresleny zahrnutím největších metropolitních regionů. iii. Používá unikátní 

mikroregionální data za ekonomickou výkonnost a odvětvovou strukturu v letech 2009 a 2013 

pro vysvětlení regionálních rozdílů v reakci na hospodářskou krizi. 

 

Klíčová slova: (regionální ekonomická odolnost, vývoj registrované míry nezaměstnanosti, 

nemetropolitní regiony, mikroregiony, Česko) 

 

 

1. Úvod 

Případová studie je zaměřena na analýzu a vysvětlení variability ve vývoji registrované 

míře nezaměstnanosti českých nemetropolitních mikroregionů v (post)krizovém období 

2008–2011. Regionální analýza se věnuje prostorové úrovní správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (dále SO ORP). Pro účely výzkumu pomocí regresních modelů byly 

stanoveny následující výzkumné otázky:  

 Které socioekonomické faktory zásadně ovlivnily změny regionální nezaměstnanosti 

českých nemetropolitních regionů ve sledovaných časových obdobích?  

 Jak se ve sledovaném období vyvíjela regionální variabilita nezaměstnanosti? 

Docházelo v krizovém období k nárůstu či poklesu regionálních rozdílů v míře 

nezaměstnanosti? 
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1.1 Koncept ekonomické odolnosti a adaptability 

    Jedním z nástrojů pro analýzu dopadů hospodářských otřesů na územní jednotky je koncept 

regionální ekonomické odolnosti. Za poslední desetiletí bylo realizováno několik klíčových 

výzkumů, v nichž byl tento koncept podrobně testován (viz např. Rose a Liao 2005; Hill a kol 

2008; Pike a kol. 2010; Simmie a Martin 2010; Davies 2011; Fingleton a kol. 2011; Martin 

2011; Martin a Sunley 2014). Podstatou konceptu je mj. studium způsobilosti 

socioekonomického systému (regionu) vzdorovat jak krátkodobým a neočekávaným otřesům, 

tak i dlouhodobě destabilizujícím jevům. 

 V rámci teoretických diskuzí existují tři různá pojetí ekonomické odolnosti, a to 

ekologické (Ecological Resilience), technické (Engineering Resilience) a adaptivní (Adaptive 

Resilience) [(viz např. Davies 2011; Fingleton a kol. 2011; Martin 2011)]. Nicméně výše 

jmenovaná pojetí ekonomické odolnosti se vzájemně nevylučují, ale doplňují. Autor 

příspěvku vychází z technického pojetí odolnosti. Technické pojetí odolnosti vyjadřuje 

pružnost ekonomického systému navrátit se v případě narušení na původní konfiguraci 

ekonomické výkonnosti (Martin 2011). Ekonomickou konfigurací (rovnovážným stavem) se 

rozumí dosažená úroveň regionální ekonomické výkonnosti (produktivity, zaměstnanosti) 

před započetím otřesu.  Podle Rose a Liao (2005) a Hilla a kol. (2008) se adjektivum 

„pružný“ interpretuje ve smyslu do jaké míry a jak rychle se výkonnost regionálního 

hospodářství dokáže navrátit na prekrizovou úroveň. Regiony lze považovat za pružné, pokud 

jsou způsobilé se po otřesu v krátkém časovém období rychle navrátit do stavu původní 

ekonomické konfigurace (Fingleton a kol. 2011). 

Podle Simmieho a Martina (2010) mohou mít ekonomické otřesy jak negativní, tak 

i pozitivní vliv na vývoj produkčních struktur regionu. Nejlépe lze reakci regionů sledovat 

prostřednictvím intenzity poklesu ekonomické výkonnosti a následně rychlosti zotavení 

v postkrizovém období. Autoři v této souvislosti uvažují o čtyřech možných scénářích. 

V prvním a druhém scénáři je recese významnou bariérou ekonomického růstu, která může 

vést až k tzv. hysterezi. Tempo růstu se po prudkém propadu ustálí, ve fázi oživení regionální 

výkonnost roste v nižší intenzitě, ale podobném tempu prekrizového růstu (obr. 1a). Druhý 

scénář vyjadřuje typicky patologický dopad ekonomického otřesu. V období krize dochází 

k výraznému útlumu ekonomických aktivit a zároveň se akumulují negativní efekty, výrazně 

limitující ekonomické oživení (obr. 1b). 

Obrázek 1: Negativní reakce na hospodářský otřes. 

 
Zdroj: Simmie a Martin (2010), upraveno.  

V případě třetího scénáře (obr. 2) má hospodářský otřes pouze dočasný účinek. 

Neprojevuje se trvale na snížení regionální výkonnosti. Absolutní zotavení nemusí být taženo 

stejným typem sektorové struktury jako před započetím otřesu, nýbrž i odvětvími nově 

vzniklými. V relativně krátkém období však dochází k navrácení tempa růstu do prekrizové 

konfigurace. 
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Obrázek 2: Neutrální reakce na hospodářský otřes. 

 

Zdroj: Simmie a Martin (2010), upraveno. 

Čtvrtý scénář naopak předpokládá pozitivní dopady hospodářského šoku. Ekonomická 

produkce se v bezprostředním postkrizovém období nejen navrátí na dynamiku růstu 

prekrizové úrovně, ale dokonce původní tempo růstu překoná. Jak uvažuje Martin (2011), 

výrazné oživení ekonomiky může být způsobeno optimistickým očekáváním privátních 

subjektů a dostupností volných produkčních kapacit. Růst produktivity je tažen zpravidla 

novými odvětvími. Čtvrtý typ následně rozlišujeme na dva subtypy. V případě prvního 

subtypu není region dostatečně silný k tomu, aby přitáhl kritické množství komplementárních 

zdrojů nezbytných k saturaci růstu při stávající konfiguraci. Přestože na trhu dochází ke 

stagnaci, intenzita růstu pokračuje v parametrech prekrizové úrovně (obr 3a). Druhý subtyp je 

naopak vnímán tak, že region je dostatečně způsobilý přilákat kritické množství 

odpovídajících produkčních faktorů. Dlouhodobý růst regionální výkonnosti je tažen novými 

odvětvími, firmami, znalostmi a inovacemi. Podle Pike a kol. (2010) může ekonomický otřes 

za určitých podmínek také akcelerovat pozitivní ekonomické, politické nebo institucionální 

změny, vedoucí k dlouhodobému dynamickému rozvoji a růstu regionálních struktur (obr 3b). 

Obrázek 3: Pozitivní reakce na hospodářský otřes. 

 

Zdroj: Simmie a Martin 2010, upraveno.  

1.2 Faktory ekonomické odolnosti 

    Všeobecně uznávaná definice metropolitních či nemetropolitních regionů, resp. městských 

urbanizovaných oblastí neexistuje (Frey a Zimmer 2001). Podle Ženky a Slacha (2016) bývají 

vzájemné neshody mezi autory zapříčiněny subjektivním výběrem socioekonomických 

faktorů (indikátorů), měnících se na základě rozsahu a omezení vědeckého výzkumu, použité 

metodice či dostupnosti datové základny. Převážnou část českých regionů lze z evropského 

hlediska označit jako populačně malé regiony venkovského typu s poměrně nízkou hustotou 

zalidnění a významnou specializací na zpracovatelský průmysl (Ženka a kol. 2014). 

Nemetropolitní regiony oproti metropolitním jádrům dosahují výrazně nižší územní intenzity 

ekonomické produkce či endogenních inovací a znalostí (North a Smallbone 2000).  
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    Populačně malé regiony jsou obecně limitovány nedostatečnou velikostí trhu (Rodríguez–

Pose a Fitjar 2013), která ve srovnání s metropolitními oblastmi neumožňuje tak pokročilou 

lokální dělbu práce, úspory z rozsahu a specializace. Ekonomická výkonnost je zpravidla 

tažena odvětvími zpracovatelského průmyslu s nízkou či nižší technologickou náročností 

výrobního procesu (Henderson 1997). 

Klíčovým faktorem regionální odolnosti je míra specializace či diverzity. Jak usuzuje 

Henderson (1997), malé nejádrové regiony se specializovanou základnou ekonomických 

aktivit jsou v případě otřesu způsobilé efektivněji koordinovat a přizpůsobovat své produkční 

kapacity. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že mohou být odolnější oproti regionům 

s diverzifikovanou hospodářskou strukturou. Naproti tomu hlavní proud vnímá regiony se 

specializovanou odvětvovou základnou jako náchylné a méně odolné vůči cyklickým 

fluktuacím (Davies 2011). Hill a kol. (2010) považují diverzifikované regiony za způsobilé 

absorbovat ekonomické otřesy, protože mohou potenciální riziko rozložit mezi více sektorů. 

V tomto smyslu se parciálně jedná o teorii portfolia, jež se aplikuje např. v investičním 

bankovnictví (Martin 2011). Martin (2011) však dodává, že dopady ekonomického otřesu jsou 

v případě diverzifikované ekonomické struktury závislé na stupni odvětvové provázanosti, 

neboť jednotlivá odvětví mají různorodou citlivost na ekonomické výkyvy. Odvětvová 

synergie poté může v případě otřesu vést k depresi celé regionální ekonomiky. 

Velikostní struktura firem vyjadřuje podíl jednotlivých velikostních kategorií firem podle 

počtu zaměstnanců v regionu. V případě malých ekonomik je odvětvová struktura buďto 

značně heterogenní a fragmentovaná, nebo naopak vysoce specializovaná. V případě, kdy 

v sektorové struktuře regionu dominuje jedna nebo několik velkých firem, je růst ekonomické 

produkce tažen interními úsporami z rozsahu. Problémem může být jejich citlivost na 

ekonomické otřesy. Lokalizačních úspor (Malmberg a kol 2000) dosahují regiony s početným 

zastoupením firem ve stejném odvětví. Nemetropolitní regiony nemohou dostatečně využít 

potenciál aglomeračních úspor, protože uvnitř malého trhu vniká nadměrná fragmentace 

ekonomických subjektů bez synergického propojení (Asheim a Coenen 2005). Nicméně 

dochází k diverzifikaci výrobního portfolia uvnitř regionu, která může zvyšovat jeho odolnost 

vůči vnějším otřesům. Ekonomickou výkonnost, odvětvovou specializaci a odolnost regionu 

mohou ovlivňovat investiční pobídky. Ty definuje OECD (2003) jako státem konstruované 

specifické výhody, jejichž účelem je atrakce zahraniční investorů, které zpravidla nejsou pro 

domácí investory k dispozici. Zahraniční investice se zaměřují na různé tržní segmenty, 

přispívají k diverzitě ekonomického portfolia, a proto mohou zvyšovat regionální odolnost a 

stabilitu. Nicméně přímé investice ze zahraničí na příkladu Česka směřují zejména do 

exportně orientované výroby (např. díly pro automobilový průmysl) s nízkou přidanou 

hodnotou, přičemž se soustřeďují do strukturálně postižených, hospodářsky slabých nebo 

periferních regionů (MPO 2005).  

Vztahy mezi vývojem regionální výkonnosti (zaměstnanosti nebo produktivity) 

a průběhem cyklických fluktuací lze měřit dvěma modelovými scénáři. Východiskem 

procyklického scénáře je existence regionální nerovnováhy, kdy regionální disparity v období 

expanze rostou, v období recese naopak klesají. Exportně orientovaná odvětví jádrových 

oblastí jsou vystavena mezinárodní konkurenci ve vyšší intenzitě, a to jak vazbě na změny 

tržní poptávky, tak i cyklické fluktuace. Hospodářsky slabé, strukturálně postižené či periferní 

regiony jsou naopak méně intenzivně zapojeny do mezinárodní soutěže a jejich nízká 

konkurenceschopnost se zřetelně projevuje ve fázi ekonomické konjunktury. V těchto typech 

regionů je obvykle vyšší podíl veřejného sektoru na zaměstnanosti, jenž v období recese plní 

stabilizační roli. Tímto dochází ke snižování negativního dopadu otřesu v ekonomicky 

slabých regionech a následně k regionální konvergenci (Rodríguez–Pose a Fratesi 2003). 

Proticyklický scénář předpokládá regionální rovnováhu, projevující se poklesem disparit 

v období ekonomické konjunktury a naopak růstem v období recese.  
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    Scénář akceptuje existenci samoregulačních mechanismů na dokonale konkurenčním trhu a 

krátkodobé tržní fluktuace. Ekonomická výkonnost regionů proto směřuje k absolutní beta–

konvergenci nebo alespoň k poklesu vzájemné variability (Sala a Martin 1996), neboť 

v období expanze roste intenzita ekonomické produkce (zaměstnanost) u regionů s nižší 

produktivitou (zaměstnaností) rychleji. V období recese naopak konvergence klesá. Na jednu 

stranu jsou firmy lokalizované v jádrových oblastech flexibilnější, disponují lepšími 

technologiemi, znalostmi, kapitálem a mohou využívat synergicky působících urbanizačních 

výhod (Hůlka 2007). Na straně druhé jsou specializované ekonomiky hospodářsky slabých, 

strukturálně postižených či periferních regionů více citlivé na ekonomické otřesy. 

1.3 Metodika 

Z metodologického hlediska se jedná o interpretativní případovou studii pozitivistického 

charakteru, která pro vysvětlení konkrétního empirického jevu využívá teoretický rámec 

(Ženka a Kofroň 2012; Hoch a Rudincová 2015) nebo scénáře. Smyslem tohoto příspěvku 

proto není testovat ani vytvořit novou teorii, nýbrž za pomoci určité teorie (scénáře) vysvětlit 

konkrétní empirický případ – odolnost českých nemetropolitních regionů v (post)krizovém 

období. Studium ekonomické odolnosti se mj. zabývá hledáním klíčových faktorů. 

Např. Davies (2011), Martin (2011), Koutský a kol. (2012) a Svoboda (2013) řadí mezi 

vhodné ukazatele ekonomické odolnosti úroveň ekonomické výkonnosti (např. HDP, 

produktivita na zaměstnance), zaměstnanost, kvalitu lidského kapitálu a strukturu ekonomické 

základny regionu. Vzhledem k omezenosti datové základny na mikroregionální úrovni bude 

regionální výkonnost měřena přidanou hodnotou na zaměstnance. Lze přepokládat, že 

výkonnost a specializace regionální ekonomiky nebo zaměstnanost může být ovlivněna 

investičními projekty (Ženka a kol. 2015).  Investiční činnost bude hodnocena na základě 

finančního objemu investičních projektů evidovaných a podpořených agenturou CzechInvest 

v období 1998–2009 (viz Ženka a kol 2015). Dalšími testovanými faktory budou populační 

velikost a velikostní struktura firem, jakožto kvantitativní ukazatele zastupující lokalizační 

úspory regionu. Regionální ekonomická odolnost a pružnost bude měřena prostřednictvím 

vývoje registrované míry nezaměstnanosti v období konjunktury (12/2005–06/2008), krize 

(06/2008–02/2010) a zotavení (03/2010–12/2011) – závisle proměnné. Data pro tento 

ukazatel budou získána z Výběrového šetření pracovních sil, jehož evidenci vede Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR (zdroj dat MPSV 2016). 
 

Tabulka. 1: Nezávisle proměnné použité v regionální analýze – deskriptivní statistika. 

Proměnná Indikátor Průměr 
Směr. 

odchylka 
Zdroj dat 

Ekonomická 

výkonnost 
Přidaná hodnota na zaměstnance (2009) 

105 tis. 

CZK 
43,8 ČSÚ 2009a 

Specializace 

regionu  
Herfindahl–Hirschmann index (2009) 1053,6 576,5 ČSÚ 2009b 

Investiční aktivita Vývoj zahraničních investic (1998–2009) 1881,2 2852,2 CzInvest 2015 

Firemní struktura Giniho index - velikostní struktury firem (2009)  0,2 0,03 ČSÚ 2015 

Populační 

velikost 
Populační velikost (2009) 37644 ob. 23929 ČSÚ 2016 

Kvalita lidského 

kapitálu 

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (2011) 9,238 % 1,8 SDLB 2011 

Podíl nekvalifikované pracovní síly (2011)  21,404 % 2,9 SLBD 2011 

Pracovní trh 
Registrovaná míra nezaměstnanosti (06/2008) 7,166 % 2,6 MPSV 2016 

Registrovaná míra nezaměstnanosti (03/2010) 12,278 % 3,0 MPSV 2016 

Růst v období 

konjunktury 

Index změny nezaměstnanosti 12/2005–06/2008 

(Affuso a kol. 2011) 
0,003 0,1 MPSV 2016 

Zranitelnost 

v období krize 

Index změny nezaměstnanosti 06/2008–02/2010 

(Affuso a kol. 2011) 
0,213 0,5 MPSV 2016 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Vývoj regionální nezaměstnanosti bude hodnocen dle metodiky Affusso a kol. (2011, 

s. 659). Do analýzy budou vždy vstupovat dvě proměnné a to: index změny nezaměstnanosti, 

dosažený vybraným regionem v příslušném období a průměrný index změny nezaměstnanosti 

za všechny české nemetropolitní regiony ve stejném období. Fáze ekonomického zotavení, 

kdy bude měřena pružnost regionů, bude komparovat i) úroveň registrované míry 

nezaměstnanosti 06/2008 a 12/2011 a ii) index růstu zaměstnanosti v období 12/2005–

06/2008 a 03/2010–12/2011 v rámci stejných regionů. 

 

Platí: Nezamx = index změny nezaměstnanosti v období 06/2008–02/2010, 

Nezami = nezaměstnanost v regionu (i) v daném měsíci a roce, např. 06/2008, 

Nezamcz = průměrná nezaměstnanost nemetropolitních regionů v daném měsíci a roce, 

např. 12/2011. Míra specializace či diverzity odvětvové struktury bude měřena pomocí 

Herfindahl– Hirschmannova indexu (HHI). Zaměstnanost dle jednotlivých odvětví bude 

měřena na dvoudigitální úrovni CZ–NACE v sekcích A–N. Vyšší hodnoty HHI značí 

vysokou specializaci sektorové struktury regionu, naopak nižší hodnoty odvětvovou 

rozmanitost. Výpočet vzorce (Ženka a kol. 2015, upraveno) 

 

Platí: HHI = index specializace, Si = počet pracovních sil v regionu, S1 = počet 

zaměstnanců ve vybraném odvětví, n = počet odvětví v regionu. 

Výpočet variability průměrné registrované míry nezaměstnanosti ve sledovaných časových 

periodách bude měřen variačním koeficientem.  

Pro vysvětlení regionálních rozdílů ve vývoji registrované míry nezaměstnanosti v období 

06/2008–02/2010 a 03/2010–12/2011 (závisle proměnné) bude využita metoda vícenásobné 

lineární regrese. Nezávisle proměnné a jejich popis je uveden v tab. č. 1. Všechny proměnné 

byly z důvodu zešikmení standardizovány na Z-skóry. 

1.4 Výsledky regionální analýzy 

Průměrná nezaměstnanost nemetropolitních SO ORP dosahovala v prosinci roku 2005 

hodnoty 10,7 %.  Vstupní hodnoty prokázaly, že mikroregiony byly z hlediska registrované 

míry nezaměstnanosti značně heterogenní. Z územního hlediska byly SO ORP 

s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti lokalizovány v širším zázemí metropolitních regionů. 

Naproti tomu ekonomicky slabé a strukturálně postižené regiony se soustředily v periferních 

oblastech Ústeckého, Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.  
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Obrázek 4: Míra nezaměstnanosti SO ORP 12/2005. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016. 

Ve fázi ekonomické konjunktury (12/2005–06/2008) poklesla průměrná nezaměstnanost za 

všechny nemetropolitní SO ORP o 3,5 procentního bodu. Ve sledovaném období pouze dva 

mikroregiony (Humpolec a Železný Brod) zaznamenaly nárůst nezaměstnanosti. Celkem 

72 SO ORP, tj. 46 %, dosáhlo rychlejší intenzity růstu zaměstnanosti oproti průměrnému 

růstu zaměstnanosti za všechny nemetropolitní regiony. Období hospodářské krize (06/2008–

02/2010) se promítlo nárůstem průměrné nezaměstnanosti na 12,7 %. Žádný z mikroregionů 

nebyl vůči hospodářskému šoku imunní. Celkem 62 mikroregionů, tj. 40 % zaznamenalo 

podprůměrnou intenzitu růstu nezaměstnanosti, tyto regiony lze považovat za relativně 

odolné.Tab. 3 předkládá výsledky pro šest regresních modelů. Ve všech modelech byl zjištěn 

vliv výchozí nezaměstnanosti (06/2008), resp. vývoj zaměstnanosti v období konjunktury 

(12/2005–06/2008) na vývoj nezaměstnanosti v období krize (p<0,001). Regiony s nízkou 

výchozí nezaměstnaností a intenzivním růstem zaměstnanosti v prekrizovém období byly 

méně odolné. Dále byla zjištěna negativní závislost mezi specializací a odolností (4). Nižší 

odolnost prokázaly rovněž regiony s vyšší přidanou hodnotou na zaměstnance (2). Populačně 

velké mikroregiony byly v průměru odolnější (1), (2). Nakonec existovala pozitivní závislost 

mezi odolností a kvalitou lidského kapitálu ve smyslu, kdy regiony s vysokým podílem osob 

s vysokoškolským vzděláním a současně vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly 

byly odolnější (4), (6). Naproti tomu nebyl na signifikantní hladině významnosti 5% zjištěn 

vliv investičních aktivit v období 1998–2009 a velikostní struktury firem na ekonomickou 

odolnost českých nemetropolitních SO ORP. 
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Obrázek 5: Typologie SO ORP v období 06/2008–02/2010. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016. 

Ve fázi ekonomického zotavení (03/2010–12/2011) došlo k poklesu průměrné registrované 

míry nezaměstnanosti z 12,3 % na 10,3 %, přesto 6 SO ORP nedosáhlo úbytku 

nezaměstnanosti (Kolín, Krnov, Nymburk, Poděbrady, Vodňany a Votice). Nadprůměrné 

dynamiky růstu zaměstnanosti docílilo celkem 62 mikroregionů, tj. 40 %. 

Obrázek 6: Index růstu nezaměstnanosti SO ORP v období 03/2010–12/2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat MPSV 2016. 

Z celkového počtu 156 SO ORP dosáhlo své prekrizové úrovně zaměstnanosti pouze 

5 mikroregionů (Bílina, Český Těšín, Litvínov, Jablunkov a Třinec). Obr. 7 předkládá 

typologii mikroregionů podle teoretických scénářů Simmieho a Martina (2010), která však 

byla pro účely tohoto příspěvku zjednodušena a postihuje pouze 4 modelové reakce15. Mezi 

českými mikroregiony převažoval scénář 1a (77 regionů, tj. 49 %) a 1b (74 regionů, tj. 47 %). 

 

                                                           
15 Vynechán byl scénář 2 poukazující na neutrální reakci regionu na hospodářský otřes. 
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Hospodářský otřes měl tedy v drtivé většině negativní dopady na vývoj zaměstnanosti 

v (post)krizovém období.  

       Obrázek 7: Pružnost SO ORP v období 2005–2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016.   

Tab. 4 ukazuje výsledky šesti regresních modelů pro hodnocení růstu zaměstnanosti ve fázi 

ekonomického oživení. Byla zjištěna závislost mezi růstem nezaměstnanosti v období krize 

a růstem zaměstnanosti ve fázi hospodářského oživení (2), (4), (6). Neodolné regiony 

prokázaly ve fázi oživení vysoký růst zaměstnanosti. Vyšší intenzity růstu zaměstnanosti 

dosáhly regiony s diverzifikovanou ekonomickou základnou (1–6), regiony s vysokou 

produktivitou na zaměstnance (6) a regiony se zastoupením malých firem (6). Nebyl prokázán 

vliv kvality lidského kapitálu, populační velikosti a úrovně registrované míry nezaměstnanosti 

v březnu 2010 na růst zaměstnanosti ve fázi ekonomického zotavení. Tab. 2 signalizuje pro 

všechna sledovaná období procyklický scénář. Tento scénář se projevoval pozvolným růstem 

variability v registrované míře nezaměstnanosti v období ekonomické konjunktury 

a ekonomického zotavení. K poklesu variability došlo v období hospodářské recese.  

 

Tabulka 2: Míra variability nezaměstnanosti SO ORP v letech 2005–2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat MPSV 2016.  

2. Závěry 

    Případová studie byla zaměřena na analýzu variability ve vývoji registrované 

míry nezaměstnanosti na příkladu českých nemetropolitních SO ORP v (post)krizovém 

období. Cílem příspěvku bylo za pomocí konceptu regionální odolnosti (scénářů) vysvětlit 

rozdíly v odolnosti českých nemetropolitních regionů. Regionální analýza pak spočívala 

v testování zvolených faktorů ekonomické odolnosti a jejím vlivu na vývoj regionálních 

rozdílů v nezaměstnanosti v období 2008–2011.  

 12/2005 06/2008 02/2010 03/2010 12/2011 

Průměr 10,736 7,166 12,656 12,278 10,328 

Směrodatná odchylka 3,864 2,619 3,082 2,963 2,652 

Variační koeficient 0,360 0,365 0,244 0,241 0,257 
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    V období ekonomické konjunktury (12/2005–06/2008) registrovaná míra nezaměstnanosti 

poklesla u všech SO ORP (mimo Humpolec a Železný Brod). V období krize (06/2008–

02/2010) naopak všechny SO ORP zaznamenaly nárůst registrované míry nezaměstnanosti. 

Prekrizové úrovně zaměstnanosti (06/2008) dosáhlo ve fázi zotavení (12/2011) pouze 

5 SO ORP (Bílina, Český Těšín, Litvínov, Jablunkov a Třinec). Ve většině mikroregionů 

došlo k trvalému nárůstu registrované míry nezaměstnanosti, což odpovídá teoretickému 

scénáři nedostatečného zotavení 1a a 1b (dle Simmie a Martin 2010). V Česku vzrostla 

nezaměstnanost v (post)krizovém období u 151 SO ORP. Z toho 77 SO ORP dosáhlo ve fázi 

zotavení (03/2010–12/2011) nižší intenzity, ale podobného tempa růstu zaměstnanosti, který 

byl naměřen v prekrizovém období. Zbývající mikroregiony docilily oproti prekrizovému 

období nižší intenzity i tempa růstu zaměstnanosti.  

Výsledky regresní analýzy českých nemetropolitních regionů v období krize potvrzují, že 

specializované regiony jsou méně odolné. Diverzita sektorové struktury zvyšuje regionální 

ekonomickou odolnost (viz též Hill a kol. 2008, 2010; Davies 2011; Svoboda 2013). Dále 

byly zjištěny shodné výsledky se studií Davies (2011), kdy regiony s vyšší přidanou hodnotou 

na obyvatele a vyšší zaměstnaností byly v průměru méně odolné, a naopak populační velikost 

odolnost zvyšovala. V souladu se Svobodou (2013) bylo zjištěno, že regiony s vyšším 

podílem osob s dokončeným vysokoškolským vzděláním byly odolnější. Lze se proto 

domnívat, že vyšší zastoupení osob s dokončeným středním vzděláním mělo vliv na 

intenzivní pokles registrované míry zaměstnanosti v období krize. Vysoká míra 

nezaměstnanosti v prekrizovém období snižovala pokles zaměstnanosti v období krize. 

V období krize nebyl vliv investičních aktivit v období 1998–2009 a velikostní struktury 

firem na ekonomickou odolnost českých nemetropolitních mikroregionů prokázán.  

Ve fázi ekonomického zotavení byla identifikována pozitivní závislost mezi růstem 

nezaměstnanosti v období krize a růstem zaměstnanosti ve fázi hospodářského zotavení. 

Intenzivního růstu zaměstnanosti dále dosáhly regiony s diverzifikovanou ekonomickou 

základnou, regiony s vysokou produktivitou na zaměstnance a regiony se zastoupením malých 

firem. Nebyl zjištěn podíl kvality lidského kapitálu, populační velikosti a úrovně registrované 

míry nezaměstnanosti v březnu 2010 na růstu zaměstnanosti ve fázi ekonomického zotavení. 

Pro všechny sledované časové periody lze konstatovat platnost procyklického scénáře, 

projevující se růstem regionálních rozdílů v registrované míře nezaměstnanosti v období 

ekonomické expanze a zotavení a poklesem v období hospodářské krize. 
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 Tabulka 3: Výsledky regrese regionální ekonomické odolnosti (závisle proměnná – index změny nezaměstnanosti 06/2008–02/2010. 
 Regresní modely 

 1 2 3 4 5 6 

Proměnná B σ B σ B σ B σ B σ B σ 

Ekonomická výkonnost (2009) - 0,036 0,070 0,179* 0,084 - 0,072 0,071 0,062 0,080 - 0,062 0,085 0,117 0,095 

Specializace odvětvové struktury (2009) 0,073 0,068 0,100 0,086 0,110 0,063 0,156* 0,072 0,057 0,069 0,099 0,079 

Investiční aktivita (1998–2009) - - - - - 0,005 0,062 - 0,117 0,070 0,001 0,062 - 0,104 0,070 

Firemní struktura (2009) - - - - - - - - 0,064 0,071 - 0,008 0,081 

Populační velikost (2009) - 0,137* 0,066 -0,224** 0,082 - - - - - 0,126 0,071 - 0,138 0,081 

Kvalita lidského kapitálu – podíl osob 

s vysokoškolským vzděláním (2011) 
- - - - - 0,106 0,094 - 0,482*** 0,107 - 0,067 0,097 - 0,419*** 0,112 

Kvalita lidského kapitálu – podíl 

nekvalifikované pracovní síly (2011) 
- - - - - 0,001 0,102 - 0,657*** 0,105 0,005 0,104 - 0,616*** 0,108 

Pracovní trh (06/2008) - 0,704*** 0,058 - - - 0,746*** 0,068 - - - 0,731*** 0,068 - - 

Růst v období konjunktury (12/2005–06/2008) - - - 0,419*** 0,070 - - - 0,505*** 0,065 - - - 0,491*** 0,066 

R2 0,541 0,269 0,537 0,404 0,548 0,417 

N 156 156 156 156 156 156 

Poznámka: * p <0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, B = standardizovaný regresní koeficient, R2 = koeficient determinace (variance), N = počet jednotek, σ = směrodatná odchylka 

 

   Tab. 4: Výsledky regrese regionální ekonomické pružnosti (závisle proměnná – index změny nezaměstnanosti 03/2010–12/2011. 

 Regresní modely 

 1 2 3 4 5 6 

Proměnná B σ B σ B σ B σ B σ B σ 

Ekonomická výkonnost (2009) 0,013 0,100 0,130 0,086  0,110 0,093  0,138 0,080  0,164 0,114 0,227* 0,099 

Specializace odvětvové struktury (2009) - 0,245** 0,097 - 0,232*** 0,086 - 0,299** 0,096 - 0,258*** 0,079 - 0,258** 0,096 - 0,228** 0,086 

Firemní struktura (2009) - - - - - - - - - 0,201* 0,098 - 0,185* 0,088 

Populační velikost (2009) 0,107 0,092 - 0,015 0,084 - - - - 0,388 0,244 0,062 0,088 

Kvalita lidského kapitálu – podíl osob 

s vysokoškolským vzděláním (2011) 
- - - - - 0,106 0,135 - 0,221 0,116 - 0,098 0,133 - 0,218 0,120 

Kvalita lidského kapitálu – podíl 

nekvalifikované pracovní síly (2011) 
- - - - 0,03 0,135 - 0,178 0,119 0,131 0,140 - 0,140 0,121 

Pracovní trh (03/2010) - 0,067 0,083 - - 0,078 0,093 - - - 0,229 0,236 - - 

Pokles v období krize (06/2008–02/2010) - - - 0,449*** 0,073 - - - 0,476*** 0,075 - - - 0,463*** 0,076 

R2 0,090 0,268 0,098 0,285 0,138 0,307 

N 156 156 156 156 156 156 

Poznámka: * p <0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, B = standardizovaný regresní koeficient, R2 = koeficient determinace (variance), N = počet jednotek, σ = směrodatná odchylka 

Zdroj: vlastní zpracování
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Abstrakt. 

Příspěvek je věnován roli ekonomických faktorů úbytku obyvatelstva českých měst 

v krizovém a post-krizovém období 2009-2013. Cílem je zjistit, do jaké míry lze populační 

úbytek některých českých měst vysvětlit na základě rozdílných charakteristik hospodářské 

základny. V empirické části příspěvku budou komparována středně velká a velká česká města 

z hlediska populačního vývoje. Důraz bude kladen na posouzení vlivu vybraných 

ekonomických (míra nezaměstnanosti, mzdová hladina, ekonomická výkonnost, odvětvová 

struktura zaměstnanosti) a dalších faktorů (dojezdnost do krajského města a stav životního 

prostředí) na populační úbytek obyvatelstva tažený migrací. Města budou zařazena do 

typologie podle intenzity populačního úbytku, populační velikosti a míry nezaměstnanosti. Ve 

skupině nejsilněji se smršťujících se měst převažují menší města (do 50 000 obyvatel) a města 

s nadprůměrnou nezaměstnaností.  

Klíčová slova: smršťování měst, populační úbytek, míra nezaměstnanosti, migrační saldo 

 

1. Úvod 

Velká část evropských měst zaznamenala od 50. let minulého století významné 

demografické změny. Města, která v 19. a první polovině 20. století rostla v důsledku 

urbanizace hnané industrializací, začala čelit dlouhodobému úbytku počtu obyvatel – tzv. 

procesu smršťování měst (urban shrinkage). Populační úbytek měst byl způsoben souhrou 

více faktorů, přičemž mezi nejvýznamnější patří deindustrializace na jedné straně a zásadní 

změna demografického a prostorového chování obyvatelstva na straně druhé. Kombinace 

výrazného propadu porodnosti, intenzivního procesu rezidenční suburbanizace a ztráty 

významné části pracovních míst v průmyslu se promítla do propadu počtu obyvatel mnoha 

západoevropských i jihoevropských měst. Do střední Evropy se proces smršťování rozšířil na 

přelomu 80. a 90. let a se zpožděním (a jistými místními specifiky) kopíroval předchozí vývoj 

ve starých členských zemích EU. Nejvíce zasažena byla města v tzv. starých průmyslových 

regionech, které byly postiženy úpadkem těžby černého uhlí a výrobních kapacit v těžkých 

odvětvích zpracovatelského průmyslu jako hutnictví nebo chemie. Tento příspěvek je 

věnován krátkodobému populačnímu úbytku českých měst nad 20 000 obyvatel v důsledku 

migrace. Je zřejmé, že odliv obyvatel z měst je výsledkem více faktorů, které mohou působit i 

proti sobě. Kromě intenzivního procesu rezidenční suburbanizace může být stěhování 

důsledkem nedostatku pracovních příležitostí ve městě, nízkých mezd, vysokých cen 

nemovitostí, nedostatečnou nabídkou služeb, poškozeným životním prostředím a dalšími 

aspekty rezidenční neatraktivity.  
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Cílem tohoto výzkumu je zjistit, do jaké míry lze rozdíly v migračním saldu českých měst 

v (post)krizovém období 2009-2013 vysvětlit na základě ekonomických faktorů. Testován byl 

vliv míry nezaměstnanosti, ekonomické výkonnosti (měřené přidanou hodnotou na obyvatele) 

a odvětvové struktury zaměstnanosti měst nad 20 000 obyvatel. 

2. Teoretická východiska 

Wiechmann definuje smršťující se města takto: ,,Smršťující se město je hustě osídlená 

městská oblast s minimálním počtem obyvatel 10,000, které čelilo úbytkům populace ve větší 

míře v období více než dvou let a prochází ekonomickou transformací s některými příznaky 

strukturální krize.“16 Podobně se k tématu vyjadřuje také Martinez-Fernandez, která tvrdí, že 

smršťující se město může být definováno jako městský prostor nebo oblast, může se ale také 

jednat o část města, jeho části nebo celou metropolitní oblast, kdy důležitým pojítkem je trend 

úbytku obyvatelstva, pokles ekonomiky, sociální problémy17 a navazující procesy jako např. 

sociální či prostorová segregace. Autoři Rumpel a Slach18 se věnovali třem makroprocesům, 

které zastřešují proces smršťování měst, a které obsahují nejvýznamnější faktory vedoucí 

k jevu smršťování (viz Obrázek 1). Níže jsou uvedeny zmiňované makroprocesy, které 

mohou být taktéž ovlivněny např. environmentálními problémy, administrativními nebo 

politickými změnami probíhajícími na daném území. Společné působení makroprocesů 

s externími vlivy má za důsledek úbytek obyvatelstva, který je považován za hlavní indikátor 

procesu smršťování měst.  

Obrázek 13: Model smršťování měst. 

 
Zdroj: Großmann, Haase, Rink (2008) in Rumpel, Slach (2012) s. 7. 

V post-industriálním období (a hlavně v 80. a 90. letech) se střídaly hlavní příčiny 

smršťování měst. Někteří autoři se těmto příčinám věnovali (např. Reckien a Martinez-

Fernandez, 2011; Haase et al, 2012) a rozlišili pět hlavních katalyzátorů procesu smršťování 

měst: transformaci ekonomiky (pokles produktivity v nekonkurenceschopných odvětvích, 

suburbanizaci (vystěhovávání do suburbií nebo odliv pracovních příležitostí na venkov), 

demografickou změnu, strukturální krizi (kolaps politického systému, nepokoje) a znečištění 

životního prostředí.19 

                                                           
16 Schett (2011), s. 3. 
17 Martine-Fernandez (2012). 
18 Rumpel, Slach (2014). 
19 Wollf, Wiechmann (2013), s. 3. 
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Migrace jsou podle Turoka a Mykhnenka reakcí na regionální rozdíly v dostupnosti  

a atraktivitě pracovních příležitostí a kvalitě života. Čím větší jsou tyto rozdíly, tím 

pravděpodobnější je motivace obyvatelstva ke změně bydliště. Silnou roli mají podle autorů 

faktory jako vzdálenost od pracoviště nebo omezení týkající se bydlení. Důležité jsou i 

demografické a socioekonomické faktory – věk, vzdělání nebo finanční zdroje a příjmy 

obyvatel.20Jeden z nejznámějších modelů, který se věnuje migracím, je push-pull model,21 

symbolizující tlačící a táhnoucí faktory v oblasti stěhování obyvatelstva. Push faktory, které 

jsou negativní a způsobují populační úbytek, jsou doplňovány pull faktory, které by naopak 

měly obyvatele do daných lokalit přilákat. Problémem teorie je podle odborníků fakt, že 

nevysvětluje, proč v některých regionech migrace probíhá, proč se v rámci nich lidé stěhují a 

naopak, proč některé regiony nevykazují populační úbytek způsobený migracemi. Klíčovým 

socio-ekonomickým pull faktorem mezinárodní i vnitrostátní migrace je vyšší nabídka 

pracovních příležitostí a mzdová hladina, push faktorem naopak vysoká míra nezaměstnanosti 

a nižší kvalita pracovních příležitostí včetně mzdového ohodnocení. Negativní migrační saldo 

v důsledku nepříznivých ekonomických faktorů se týká především mladší, ekonomicky 

aktivní složky obyvatelstva.22 

Populační úbytek může být v některých případech do jisté míry kompenzován rezidenční 

atraktivitou některých smršťujících se měst. Důsledkem, který nemusí být považován pouze 

za negativní projev procesu smršťování měst, může být fyzická přitažlivost daných měst – 

lepší životní prostředí, zelenější plochy atd. Toto bylo dokázáno výzkumy zabývajícími se 

spokojeností a štěstím obyvatel smršťujících se měst. Vliv na rozhodování obyvatelstva pro 

migraci mají rovněž kombinace prostorových, lidských či funkčních aspektů, pro zmínku 

např. estetika, společenské vztahy, rekreační nebo dopravní infrastruktura. Všechny tyto 

faktory ovlivňují kvalitu městského prostředí. Pozitivní vliv na setrvání obyvatelstva ve 

městech mají ve smyslu zajišťování kvalitních služeb vzdělávací instituce, nemocnice, 

dopravní infrastruktura. Důležitou může být i poloha města, která bude rovněž empiricky 

posuzována v tomto příspěvku. Jako relevantní faktory byly zdůrazněny například i 

sounáležitost s místem bydliště nebo sociální sítě obyvatel, což jsou faktory spojující 

prostorové a sociální vazby. Někteří vědci uvádí jako faktory ovlivňující rozhodnutí pro 

migraci také vlastnictví domu a majetek v lokalitě, věk, blízkost příbuzných a vztah s nimi, 

přátelství, vztahy se sousedy, fyzický vzhled prostředí nebo například také hluk v místě 

bydliště. Možným aspektem rozhodnutí o setrvání v dané lokalitě může být i určitá hrdost 

spojená s daným městem a pozitivní vztah k němu.23 

Vedeny jsou diskuse beroucí v potaz dvě roviny možného kauzálního vztahu obyvatelstva 

a pracovních příležitostí. Jedna z nich se přiklání k teorii Partridge and Rickmana. Ti tvrdí, 

regiony ekonomicky rostou skrze firmami vytvořená pracovní místa, která následně přitahují 

obyvatele z jiných regionů24. Druhá teorie se týká spíše opačného trendu – určitá část 

obyvatelstva se stěhuje do nového regionu z důvodů lepšího životního stylu a kvality života 

jako takové, a firmy na toto reagují tvorbou pracovních míst. Nejzřetelnějším (kauzálním) 

faktorem, který zapříčiňuje pohyb obyvatelstva, je podle Partridge a Rickmana síla lokální 

ekonomiky.  

 

                                                           
20Turok, Mykhnenko (2007). 
21Portes, Böröcz (1989) In Schoorl (2000). 
22Guimarães (2016). 
23Guimarães (2016). 
24 Ferguson (2007). 
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Toto je faktor, který bývá spojován s určitým mixem odvětví v dané lokalitě, kterým se na 

národní úrovni dobře daří a prosperují.25 Tento příspěvek se zaměřuje na ekonomické faktory 

procesu smršťování měst. Současné smršťování měst zejména ve starých průmyslových 

regionech pramení podle Haase z ,,úpadku tradičních průmyslových odvětví, z ekonomického 

poklesu, který vyvolává ekonomické krize, nezaměstnanost a migraci do jiných prosperujících 

regionů".26 Nejenom toto má podle autorky vliv na smršťování měst, silným motorem je i 

suburbanizace, kdy jsou městská jádra obyvateli opouštěna ve prospěch suburbií.27 

Jednou z nejzřetelnějších linek propojujících smršťování měst a ekonomický úpadek je 

podle Schlappy deindustrializace měst.28 Ta byla ve vyspělých ekonomikách v posledních 

několika dekádách všeobecným znakem růstu či poklesu hospodářství.29 Deindustrializace je 

procesem projevujícím se velkým úbytkem pracovních míst v sektoru průmyslu a rovněž 

restrukturalizací trhu práce, která z poklesu pracovních míst pramení.30 Města či lokality 

ovlivněné deindustrializací, zejména staré průmyslové oblasti a průmyslové regiony, jsou poté 

rozpoznatelné skrze mnoho opuštěných a nevyužitých budov a velkého množství tzv. 

brownfields (nevyužité chátrající objekty, většinou zemědělského či průmyslového původu).31 

Shaw popisuje staré průmyslové oblasti jako města kompenzující klesající podíl 

ekonomického růstu produkcí široké škály služeb - od výrobních, přes vzdělávací, až po 

spotřební.32  

Průmysl má rovněž velký vliv na kvalitu životního prostředí v jednotlivých regionech. 

Lucas a kolektiv ve svém článku uvádí, že zvyšující se emise plynoucí z výroby se z velké 

části týkají kapitálově náročných odvětví, která jsou zejména odvětvími typickými 

znečištěním životního prostředí.33 Vliv kapitálově-náročných činností (např. výroby cementu 

nebo oceli) na stav životního prostředí je výrazně vyšší než u odvětví náročných na pracovní 

sílu (labour-intensive industries). Kapitálově-náročné činnosti je také nákladnější přemístit 

např. do jiného regionu (např. z důvodů levnější pracovní síly v méně ekonomicky vyspělých 

regionech).34  

Průmyslová výroba byla pro česká města, z hlediska jejich hospodářského vývoje, stěžejní. 

V předválečném období do 30. let se většina českých (mikro)regionů orientovala na produkci 

v odvětvích lehkého průmyslu (textilní výroba, potravinářství), zbylé oblasti se specializovaly 

na těžbu. Již v té době byl zřetelný rozdíl mezi severočeskými oblastmi, které byl vysoce 

industrializované, a jihočeskými, které se specializovaly zejména na produkci v sektoru 

primérua nacházel se zde jen malý počet průmyslových center. V 50. letech 20. století nastalo 

období centrálně řízené ekonomiky a rozšíření o odvětví těžkého průmyslu. Regiony, které 

byly závislé na průmyslových závodech založených mezi 50. – 70. lety zaznamenaly silnou 

míru deindustrializace a s ní spojený nárůst míry nezaměstnanosti v 90. letech, a to i přes 

příliv přímých zahraničních investic do výroby s nízkou přidanou hodnotou, která měla 

sloužit zejména pro účely exportu.35  

 

 

                                                           
25 Ferguson (2007). 
26 Haase (2014), s. 1. 
27 Haase (2014). 
28 Schlappa (2013). 
29 Rowthorn, Coutts (2013). 
30 Kitchin, Thrift (2009). 
31 Schlappa (2013). 
32 Ivan a kol. (2011). 
33 Lucas (1993). 
34 Parto, Herbert-Coppley (2007). 
35 Ženka a kol. (2015). 
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Předpokladem je, že ekonomická výkonnost českých regionů je velmi závislá na 

zpracovatelském průmyslu. Většina českých (mikro)regionů je velice specializovaná z 

hlediska orientace na průmyslovou výrobu36, pouze periferní regiony a metropolitní regiony 

jsou výjimkami, a to zejména z vyššího podílu služeb na ekonomické výkonnosti.  

3. Data a metody 

Výzkum se věnoval českým městům střední a větší velikosti, tedy měst s více než 20 000 

obyvateli. Pro identifikaci nejvýznamnějších faktorů byly zvoleny indikátory: migrační 

úbytek (aritmetický průměr ročních migračních sald v letech 2009-2013), podíl kapitálově 

náročných odvětví na zaměstnanosti v roce 2009, podíl zpracovatelského průmyslu na 

celkové zaměstnanosti v roce 2009, dojezdnost do krajského města, míra nezaměstnanosti v 

červnu 2008, nárůst míry nezaměstnanosti v období od června 2008 do února 2010a přidaná 

hodnota na obyvatele. Využitá data jsou k dispozici z veřejných databází Českého 

statistického úřadu (Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví a 

Databáze demografických údajů ČR). Všechny ekonomické ukazatele (kromě míry 

nezaměstnanosti týkající se června 2008 a dojezdnosti do krajského města týkající se roku 

2008) vycházejí z dat z roku 2009. Možná odchylka může být způsobena neexistencí či 

nedostupností dat za některá odvětví průmyslu nebo služeb (např. maloobchod, těžba atd.).  

4. Výsledky 

Data byla statisticky vyhodnocována pomocí softwaru IBM SPSS Data Editor. U 

proměnných byla hodnocena lineární závislost mezi jednotlivými proměnnými, v případě 

regresní analýzy byla zjišťována jednostranná závislost proměnných na hodnotě migračního 

salda. Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že pouze tyto proměnné 

mají statisticky prokázaný vliv na hodnotu migračního salda: míra nezaměstnanosti v červnu 

2008 (ln_nezam_cerv_2008), podíl zpracovatelského průmyslu na zaměstnanosti 

(ln_pod_prum) a dojezdnost do krajského města (ln_dojizd_km). V následujícím kroku, v 

rámci jednostranné závislosti, se však v regresním modelu jako signifikantní projevily pouze 

první dvě proměnné. Dojezdnost do krajského města nevykázala žádnou sílu ani směr 

závislosti, který by byl signifikantní.  

Tabulka 1: Koeficienty regresní analýzy. 

 

Zdroj: vlastní zpracování (IBM SPSS Data Editor). 

 

                                                           
36 Ženka a kol. (2015). 
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    Z výsledků tedy lze usuzovat, že nejvýznamnějším faktorem v oblasti populačního úbytku 

obyvatelstva je nezaměstnanost a její míra, nutné je však rovněž brát v potaz vliv podílu 

zpracovatelského průmyslu na zaměstnanosti ve městech. Rovněž bylo těmito dvěma 

proměnnými prokázáno 25,6 % jevu smršťování měst (viz Tabulka č.) 

Tabulka 2: Regresní analýza –shrnutí. 

 

Zdroj: vlastní zpracování (IBM SPSS Data Editor). 

Z metodologického hlediska lze příspěvek považovat za prolínání kvalitativních  

a kvantitativních přístupů37 - kombinaci interpretativní případové studie a statistických metod. 

Smyslem interpretativní případové studie je vysvětlení konkrétního případu z empirického 

výzkumu skrze určitou teorii, nejde o testování ani vytvoření teorie nové.38 Vztah mezi 

ekonomickými faktory a populačními úbytky měst byl studován s využitím regresních 

modelů, avšak studie zohledňuje kvalitativní aspekty tohoto procesu – zejména geografický, 

historický a institucionální kontext.  

5. Typologie smršťujících se měst a jejich rozmístění 

Města byla zařazena do typologických skupin podle dynamiky populačního vývoje, 

velikostní struktury a míry nezaměstnanosti. V tabulce 3 jsou města rozčleněna podle počtu 

obyvatel a intenzity smršťování. Více než 82 % měst se zápornou hodnotou migračního salda 

představovala města s počtem obyvatel nižším než 50 000 obyvatel. Situaci ve skupině 

velkých měst je vzhledem k jejich nízkému počtu obtížné posoudit. Lze však tvrdit, že silný 

populační úbytek ve většině malých měst je nejvýraznějším rysem demografického vývoje 

českých sídel.  

Tabulka 1: Typologie smršťujících se měst na základě jejich velikostní struktury. 

Intenzita 

smršťování 
Typ ukazatele 

Velká 

města 

Středně velká 

města 

Menší 

města 
Celkem 

Silně smršťující se 

města (x<-3) 

Počet měst  1 6 33 40 

Podíl na celkovém počtu měst 2,50 15,00 82,50 100,00 

Mírně se 

smršťující města 

(0>x<-2,99) 

Počet měst 2 6 6 14 

Podíl na celkovém počtu měst 14,29 42,86 42,86 100,00 

Růstová nebo 

stagnující města 

(x>0) 

Počet měst  2 3 4 9 

Podíl na celkovém počtu měst 22,22 33,33 44,44 100,00 

Poznámka: Hranice pro vymezení populační velikosti měst je následující: Velká města (nad 100 000 obyvatel), 

středně velká města (50 000-99 999 obyvatel), menší města (20 000-49000 obyvatel).   

Zdroj: Reichová (2016), s. 54-55. 

                                                           
37 Kofroň (2012). 
38 Ženka, Kofroň (2012). 
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Výzkum se rovněž věnoval posouzení závislosti míry nezaměstnanosti a smršťování měst. 

Tabulka 4 prezentuje typologii měst podle intenzity populačního úbytku a míry 

nezaměstnanosti, přičemž hraniční hodnotou pro zařazení do skupiny měst s vysokou či 

nízkou mírou nezaměstnanosti byla hodnota 5,6 %. 

Tabulka 2: Podíl měst s vysokou a nízkou mírou nezaměstnanosti na skupinách smršťujících se měst. 

Intenzita smršťování Typ ukazatele 
Vysoká míra 

nezam. 

Nízká míra 

nezam. 
Celkem 

Silně smršťující se 

města (x>-3) 

Počet měst  26 14 40 

Podíl na celkovém počtu měst 65,00 35,00 100,00 

Mírně se smršťující 

města (0>x<-3) 

Počet měst  12 2 14 

Podíl na celkovém počtu měst 85,71 14,29 100,00 

Růstová nebo 

stagnující města 

(x>0) 

Počet měst  3 6 9 

Podíl na celkovém počtu měst 33,33 66,67 100,00 

Zdroj: Reichová (2016) s. 57-58. 

Z tabulky je patrné, že téměř dvě třetiny silně se smršťujících měst tvoří města s vysokou 

mírou nezaměstnanosti. Ještě znatelnější je vliv vysoké míry nezaměstnanosti u měst se znaky 

mírného smršťování, kde více než tři čtvrtiny měst trpí vysokou nezaměstnaností. U 

rostoucích nebo stagnujících měst byla čísla opačná – vyšší podíl vykazovala města s nízkou 

mírou nezaměstnanosti, což podporuje tvrzení, že města rostou z důvodů nízké míry 

nezaměstnanosti v nich.   
 
Obrázek 14: Rozmístění smršťujících se měst v Česku. 

 
Zdroj: data z Databáze demografických údajů ČR, ČSÚ, 2016, vlastní zpracování. 
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Města byla zasazena do mapového podkladu (viz Obrázek 2) na základě podobných hodnot 

týkajících se migračního salda. U smršťujících se měst byla prokázána lokalizace 

v periferních částech Česka, a to zejména v severních Čechách (Ústecký a Karlovarský kraj), 

ale rovněž také v kraji Moravskoslezském. Všechny tyto oblasti lze charakterizovat jako staré 

průmyslové regiony39, dlouhodobě ohrožené absolutní deindustrializací, která se může 

projevit rapidním nárůstem nezaměstnaností a postupným odlivem obyvatelstva v důsledku 

ekonomicky motivované emigrace. Při porovnání s mapou měst vykazující vysokou míru 

nezaměstnanosti (viz Obrázek 3) lze vysledovat velice podobné vzorce prostorového 

rozmístění. 

 

Obrázek 15: Lokalizace měst s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 

6. Závěr 

Příspěvek se věnoval ekonomickým faktorům smršťování měst na území Česka. Pomocí 

regresní analýzy bylo zjištěno,že nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím populační úbytek 

měst je míra nezaměstnanosti. Nejvíce migračně ztrátová jsou města s vysokou 

nezaměstnaností. Města nad 20 000 obyvatel byla dale zařazena do typologií vytvořených na 

základě intensity populačního úbytku, velikostní struktury měst a miry nezaměstnanosti. 

Smršťující se města vykázala velmi podobné prostorové rozmístění jako města s vysokou 

mírou nezaměstnanosti, u mírně se smršťujících a rostoucích měst byly zaznamenány velmi 

diverzifikované vzorce rozmístění bez možnosti zobecnění. Prokázán byl i vliv velikostní 

struktury měst na process smršťování měst, kdy se v největší míře smršťovala města do 50 

000 obyvatel. Lze očekávat, že faktory smršťování středoevropských měst zasažených 

deindustrializace budou podobné jako u jejich západoevropských protějšků. Dostupnost a 

kvalita pracovních příležitostí bude pravděpodobně v budoucnosti klíčový faktor populačního 

                                                           
39 Koutský (2011). 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

225 

 

úbytku měst. Významnou roli však hraje též samotná populační velikost, která obecně 

znevýhodňuje města ve skupině 20-50 tisíc obyvatel. 

 

Poděkování  

Příspěvek byl zpracován v rámci grantu SGS09/PřF/2006 Adaptabilita průmyslových měst 

a regionů. 
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Abstrakt. 
Cílem příspěvku je prezentace teoreticky ukotvenou metodiku hodnocení metropolí a 

výsledků její aplikace v rámci Střední Evropy, vymezené Německem, Polskem, Českou 

republikou, Maďarskem, Rakouskem, Švýcarskem (spolu s Lichtenštejnskem), Slovenskem a 

Slovinskem. Vytvořená metodika zahrnuje tři komponenty: populační velikost (se stanovenou 

dolní hranicí 500 tis. obyvatel pro metropole nižšího/vedlejšího významu), ekonomický profil 

(definovaný na základě zastoupení znalostně zaměřených odvětví průmyslu a služeb) a 

všeobecná atraktivita (odvíjející se od dosažené úrovně kvality podnikatelského prostředí, 

doplněné informacemi o kvalitě sociálního prostředí a inovačním potenciálu). Celkem tak 

bylo identifikováno 27 metropolí (včetně 5 metropolí světového významu), které byly na 

základě podobnosti postavení v rámci jednotlivých komponent zařazeny do tří typů: typ A  

dominantní metropole (6 metropolí), typ B  etablované metropole (11) a typ C  elementární 

metropole (10). Podle provedených statistických analýz má agregátní zařazení metropolí 

nejsilnější vazby na komponentu „atraktivita“. Návazně je věnována pozornost 

konceptualizaci výsledků hodnocení na příkladu České republiky, kde lze mezi funkční 

metropole kromě Prahy již zařadit pouze Brno jako metropoli vedlejšího významu. V tomto 

kontextu byla na základě gravitačního modelu určena jako nejvýznamnější metropolitní osa 

nadnárodního významu Praha - Nürnberg - München, následovaná metropolitní osou  Praha - 

Dresden - Berlin a s určitým odstupem pak metropolitní osou Praha - Brno - Wien. 

 

Klíčová slova: metropole, rozvoj, podnikatelské a sociální prostředí, atraktivita, integrace.  

 
1. Úvod 

    Narůstající globální význam metropolí stimuluje poptávku po teoretickém i aplikovaném 

výzkumu této problematiky. Proces metropolizace je obecně chápán jako vyšší stadium 

urbanizace, kde již primárně nejde o koncentraci obyvatelstva, ale o koncentraci významu. 

Z praktického pohledu lze hovořit o efektivní adaptaci měst na postindustriální ekonomické 

změny (Bourdeau-Lepage, Huriot, 2002). S tím koresponduje postavení metropolí jako stále 

dominantnějších součástí národních a nadnárodních urbanistických systémů integrovaných 

nejen operativními interakcemi zprostředkovávanými technickou infrastrukturou, ale i 

tvůrčími interakcemi zprostředkovávanými znalostní infrastrukturou.40 Užitý metodický 

přístup k hodnocení metropolizačních procesů zohledňuje poznatky řady teorií regionálního 

rozvoje; kromě teorie lokalizace jde např. o teorii centrálních míst, polarizovaného rozvoje či 

kumulativní kauzality (podrobněji viz např. Mc Cann, 2010). Celkové je však nutné 

konstatovat teoretickou neujasněnost konceptu metropolizace.  

                                                           
40 Rozvoj ICT podle Sassen (1991) negeneruje disperzi ekonomických aktivit.  
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V tomto ohledu je přínosné využití teorie integrovaného a udržitelného regionálního 

rozvoje vytvořené na pracovišti autora příspěvku (Viturka, 2014). Teorie objasňuje působení 

zákonitostí vývojové diferenciace v post-industriálním období spojeném s přechodem od 

prosté koncentrace jevů k širší koncentraci vztahů, resp. nástupem integrovaného stadia 

aglomerační ekonomiky. Jejím základem je hodnocení kvality podnikatelského prostředí 

(KPP) a kvality sociálního prostředí (KSP), které na rozdíl od starších teorií umožňuje 

metodicky ukotvenou identifikaci pólů a os rozvoje jako dominantních prostorových struktur 

společenských systémů. Tyto struktury jsou definovány nadprůměrnou úrovní KPP a vesměs i 

KSP v případě pólů rozvoje a kladnými odchylkami skutečných od teoretických hodnot KPP 

s kladnými vazbami na zaměstnanost v případě os rozvoje. Zlepšování KPP a KSP stimuluje 

rozvoj podnikatelských a residenčních aktivit s příznivými dopady na zaměstnanost a tvorbu 

ekonomických a sociálních inovací. Teorie zdůrazňuje, že podstatou společenského pohybu je 

integrace společenských systémů pomocí územní dělby práce a sociopolitických vazeb. Za 

její hnací síly jsou pak pokládány pracovní interakce na mikroregionální úrovni, produkční 

interakce na mezoregionální, správní interakce na makroregionální a obchodní interakce na 

globální úrovni. Výsledné uspořádání zajišťuje soudržnost společenských systémů odrážející 

dynamickou rovnováhu mezi působením ekonomických, sociálních a environmentálních 

faktorů. Prostorové vazby mezi KPP a KSP nejsou ovšem zcela jednoznačné (Viturka et al., 

2013) a dosažení rovnováhy je proto podmíněno institucionální regulací nepříznivých vlivů 

ekonomického rozvoje na kvalitu života. Se zřetelem na získané poznatky byla vytvořena 

vlastní metodika hodnocení, která vychází ze tří komponent:  

 

1.  populační velikost metropolí, jejíž dostatečná úroveň je chápána jako primární předpoklad 

nastartování metropolizačních procesů, 

2. ekonomický profil zdůrazňující progresivitu ekonomické struktury danou zastoupením 

znalostně založených odvětví,  

3. všeobecná atraktivita spojená s vysokou investiční a residenční přitažlivostí metropolí      

determinující jejich rozvojové předpoklady.  

2. Hodnocení metropolí  

Vytvořená metodika hodnocení metropolí byla aplikována na příkladu Střední Evropy. Pro 

vymezení zkoumaného makroregionu Střední Evropy byly využity především informace 

z všeobecně uznávaných publikací The World Factbook, Encyclopædia Britannica a 

Brockhaus Enzyklopädie. Výsledné vymezení pak zahrnuje celkem devět zemí s aktuálním 

počtem okolo 163 mil. obyvatel: Německo, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, 

Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko a Lichtenštejnsko. 

2.1 Populační velikost  

Za základní limit populační velikosti nadnárodně významných metropolí je obvykle 

považována hranice 1 mil. obyvatel; u metropolí nižšího/vedlejšího významu se nejčastěji 

uvádí hranice 500 tis. obyvatel (viz např. Brezzi et al., 2012). V tomto směru je potřebné 

zohlednit srovnatelnost územního vymezení metropolí, čemuž nejlépe odpovídají údaje o 

metropolitních oblastech vycházející z metodiky pro vymezení funkčních městských oblastí 

zavedené OECD (2015). Uvedený základní velikostní limit byl na základě analýz snížen na 

750 tis. obyvatel (mezi metropole byla zařazena i hlavní města nesplňující ani snížený limit – 

Bratislava a Ljubljana).  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
http://en.wikipedia.org/wiki/Brockhaus_Enzyklop%C3%A4die
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Celkem tak bylo identifikováno 27 metropolí resp. metropolitních regionů, které lze podle 

demografického významu rozdělit do tří skupin: metropole s více než 2,5 mil. obyvatel – 

Rhein-Ruhr, Berlin, Warsawa, Hamburg, München, Budapest, Wien, Katowice, Frankfurt a. 

M.; metropole s 1 až 2,5 mil. obyvatel – Stuttgart, Praha, Kraków, Zürich, Hannover, 

Nürnberg, Gdańsk, Bremen; metropole s méně než 1 mil. obyvatel – Łódż, Poznań, Dresden, 

Wrocław, Leipzig, Genéve, Mannheim, Basel, Bratislava a Ljubljana.  

2.2 Ekonomický profil 

Logika zařazení komponenty ekonomického profilu kladoucí důraz na znalostně založená 

odvětví není obvykle zpochybňována, neboť tato odvětví jsou prvořadým předpokladem 

intenzivního zapojení metropolí do globální ekonomiky. Vysoký podíl znalostně založených 

high-tech odvětví v průmyslu a službách je považován za typický znak metropolí. Ve shodě s 

dostupnými poznatky (Krätke, 2007) lze metropole členit do pěti skupin. 
 

1.  skupina A: nadprůměrný podíl výzkumně intenzivních high-tech průmyslových odvětví 

(HTO), výzkumné intenzivních medium-tech průmyslových odvětví (MTO) a znalostně 

intenzivních technologických služeb (TS)  

2. skupina B: nadprůměrný podíl znalostně intenzivních podnikatelských služeb (PS), 

znalostně intenzivních finančních služeb (FS) a znalostně intenzivních zdravotnických, 

vzdělávacích a mediálních služeb (ZVM) 

3.  skupina C: průměrný podíl výzkumně intenzivních odvětví s lepší pozicí technologicky 

zaměřených odvětví služeb (HTO + MTO + TS) 

4.  skupina D: průměrný podíl znalostně intenzivních odvětví služeb s lepší pozicí znalostně 

intenzivních odvětví služeb (PS + FS + ZVM)  

5.    skupina E: podprůměrný podíl výzkumně a znalostně zaměřených odvětví.   
 

Závěrečné hodnocení pracuje pouze se třemi klasifikačními skupinami metropolí, kdy 

metropole profilových skupin A a B jsou řazeny do nadprůměrné (10 metropolí), metropole 

skupin C a D do průměrné (11) a metropole skupiny E do podprůměrné skupiny (6). 

2.3 Atraktivita  

Hodnocení komponenty vyvažuje jistou parciálnost předchozích komponent, přičemž 

zohledňuje výsledky řady mezinárodních šetření (viz Viturka a kol., 2010). Ústřední pozici 

zaujímá KPP resp. podnikatelská atraktivita (PA). Pro její hodnocení byly využity informace 

z European cities monitor, vycházející z názorů cca 500 manažerů světových firem (Mejstřík, 

2012). Tyto informace byly doplněny korespondujícími údaji získanými z benchmarkingu 

velkých měst vytvořeného HWWI/Berenberg bank (Neumann, 2013) a z databáze GaWC 

(2014). Metropole lze orientačně rozdělit do tří významových kategorií:  
 

1. metropole globálního významu – 5 metropolí  

2. metropole evropského významu – 7 metropolí 

3. metropole středoevropského významu – 15 metropolí.   
 

Pro dosažení vyšší komplexnosti informací byly výsledky hodnocení podle PA porovnány 

s jejich pozicí z hlediska hodnocení KSP resp. residenční atraktivity (RA) a dále z hlediska 

souhrnného inovačního potenciálu (IP). V prvním případě byly využity údaje společnosti 

Mercer spravující patrně nejznámější světovou databázi daného typu – konkrétně jde o 

průměr pořadí za volně dostupné žebříčky 2011 a 2012 (Mercer, 2012).  
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V případě rozdílů oproti pozici dle PA o +/ 1 až 2 místa lze pozici hodnotit jako 

vyrovnanou, nad touto hranicí jde o nevyrovnanou pozici s pozitivní či negativní odchylkou. 

Jelikož získané informace nepokrývají všechny metropole, musely být opět využity 

doplňkové zdroje, zejména obsahově akceptovatelné informace z webové stránky Numbeo 

(Numbeo quality of life index by city za roky 2011 a 2014), které byly v případě Polska 

doplněny informacemi z údajů GaWC. Pro hodnocení IP pak byly využity informace převzaté 

od agentury 2thinkknow Consulting (2014) vycházející ze tří faktorů označených jako 

kulturní aktiva, infrastruktura a propojenost trhů. Tyto informace byly opět doplněny z dalších 

zdrojů (zejména Annoni, Dijkstra, 2013).  

2.4 Syntetizující vyhodnocení  

Syntéza významové pozice metropolí vychází z provedené typologie podle podobnosti 

postavení metropolí v rámci daných komponent (komponenta atraktivita byla vyjádřena 

v podobě její vůdčí složky, tj. podnikatelské atraktivity). 41 Metropole tak byly rozděleny do 

tří základních typů: dominantní, etablované a elementární metropole. Jejich agregátní zařazení 

má nejsilnější statistické vazby na komponentu „atraktivita“ se zjištěným koeficientem 

korelace k = 0,85. Ze zbývajících komponent vykázala silnější vazby komponenta „velikost“. 

Zaměříme-li dále pozornost na ukazatel HDP/obyv., nalézáme nejsilnější vazbu na 

komponentu „profil“ s k = 0,73, což koresponduje s obecným předpokladem o vyšší přidané 

hodnotě produkce znalostních odvětví.  

Celkově lze konstatovat, že zjištěné poznatky dokumentují dobrou vypovídací schopnost 

užitého systému hodnocení významové pozice metropolí. Výsledky podle očekávání 

prokázaly výrazně lepší pozici „západních“ metropolí s trojnásobně slabším zastoupením 

nejméně rozvinutého elementárního typu ve srovnání s „východními“ metropolemi. 

Zaměříme-li se na dílčí komponenty hodnocení, pak ve prospěch západních metropolí hovoří 

zejména výrazně vyšší progresivita ekonomické struktury odpovídající vyššímu stupni jejich 

ekonomického rozvoje. Podstatně menší rozdíly zjištěné u komponenty atraktivity lze 

primárně přičíst nižší cenové hladině základních výrobních faktorů ve východních 

metropolích  ̶  cena práce a půdy jsou řazeny mezi důležité lokalizační faktory představující 

významné faktory globální dělby práce s pozitivními dopady na rozvoj metropolí profitujících 

z optimalizace vertikálních vazeb ve vyšších patrech produkčních sítí nadnárodních firem. 

Pokud jde o všeobecnou poptávku po ekonomické spolupráci v rámci makroregionu Střední 

Evropy, lze ji orientačně indikovat na základě intenzity obchodních interakcí, která je 

nejsilnější u Slovenska, Maďarska a Rakouska, následované Českou republikou, a naopak 

nejslabší u Švýcarska a Německa. 

                                                           
41 Volba užšího pojetí je nezbytnou reakcí na nebezpečí nezanedbatelné ztráty vypovídací hodnoty při použití 

agregací ukazatelů PA, RA a IP, jejichž vzájemné vazby nejsou dosud dostatečně prozkoumány.  
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Tabulka 1: Výsledky hodnocení metropolí. 

typ metropole 
klasifikační skupina agregátní 

skupina velikost profil atraktivita 

dominantní      

Frankfurt/M.  1 1 1 A 

München 1 1 1 A 

Berlin 1 2 1 A 

Rhein-Ruhr 1 2 1 A 

Zürich 2 1 1 A 

Hamburg 1 1 2 A 

etablovaná      

Wien 1 2 2 B 

Warszawa 1 2 2 B 

Budapest 1 2 2 B 

Stuttgart 2 1 2 B 

Praha 2 2 2 B 

Genéve 3 1 2 B 

Nürnberg 2 1 3 B 

Hannover 2 1 3 B 

Basel 3 1 3 B 

Mannheim 3 1 3 B 

Katowice 1 3 3 B 

elementární      

Bremen 2 2 3 C 

Bratislava 3 2 3 C 

Ljubljana 3 2 3 C 

Leipzig 3 2 3 C 

Dresden 3 2 3 C 

Gdańsk 2 3 3 C 

Kraków 2 3 3 C 

Poznań 3 3 3 C 

Wrocław 3 3 3 C 

Łódż 3 3 3 C 

Poznámka: Pořadí metropolí se shodným počtem bodů bylo určeno na základě doplňkových kritérií politická 

pozice příp. HDP/obyv.  

Zdroj: vlastní výzkum. 

3. Praktická konceptualizace výsledků na příkladu České republiky  

Výsledky hodnocení významu jednotlivých metropolí vytvářejí potřebný informační rámec 

pro strategickou konceptualizaci metropolizačních procesů. V našem případě se zaměříme na 

posouzení intenzity ekonomických vazeb mezi Prahou doplněnou Brnem a Ostravou a 

ostatními středoevropskými metropolemi. Užitý postup sestává z těchto kroků: 
 

 zhodnocení intenzity vazeb s důrazem na identifikaci rozvojových os nadnárodního 

významu a jejich koincidenci s rozvojovými osami národního významu 

 syntéza získaných poznatků v kontextu prostorového modelu rozvoje české ekonomiky 

 interpretace výsledků výzkumu metropolizačních procesů s využitím metody scénářů 

regionálního rozvoje.  

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

232 

 

 

    Hodnocení metropolitních vazeb vychází z gravitačního modelu jako standardního nástroje 

kvalifikovaného odhadu potenciálu prostorových interakcí: 

ij

j   x  i
ij

d
MM

G   , 

kde Gij = gravitační síla působící mezi metropolemi i a j, Mij = ekonomický význam metropolí 

a dij = vzdálenost metropolí. Pro měření ekonomického významu byly použity objemy HDP 

vytvořeného v metropolitních regionech v roce 2010 (OECD, 2015), vzdálenost metropolí pak 

odpovídá délce trasy nejrychlejšího silničního spojení splňující kritérium tzv. efektivní 

vzdálenosti stanovené na 600 km. Aplikace gravitačního modelu ukazuje nejsilnější vazby 

Prahy na Berlin a München se shodnou hodnotou G = 29 a dále na Wien s G = 25. Z pohledu 

rozvojových os se jako prioritní jeví metropolitní osa Praha-Nürnberg-München s agregátní 

hodnotou G v součtu P↔N a P↔M  tj. 12 + 29 = 41 (z dálničního uzlu Nürnberg dále vychází 

i „frankfurtská osa“ a „stuttgartská osa“ s agregátními hodnotami G = 30 resp. 25), 

následovaná osou Praha-Dresden-Berlin s G = 40. Rozhodující ekonomický význam 

uvedených os dokládají aktuální podíly dotčených německých spolkových zemí na 

zahraničním obchodě České republiky s Německem  obrat/export: Bayern 23/29 %, Baden-

Württemberg 16/20 %, Nordrhein-Westfalen 15/14 %, Sachsen 7/9 % a Hessen 6/6 % 

(celkový podíl Německa na zahraničním obchodě České republiky osciluje okolo 29 %).  

Z dalších významných center je věnována pozornost Brnu a Ostravě, jejichž funkční 

regiony podle OECD dosáhly v roce 2012 velikosti 643 a 563 tis. obyvatel. Brno vykazuje 

nejsilnější vazby na Wien s hodnotou G = 11 a Ostrava na Katowice s hodnotou G = 7. Ze 

širšího pohledu pak hraje hlavní roli metropolitní osa Praha-Brno-Wien (ze které v Brně 

odbočuje osa směřující přes Bratislavu na Budapest) a ve druhém případě lze zmínit 

metropolitní osu Katowice - Warszawa, na kterou je Ostrava napojena v rámci nadnárodního 

metropolitního regionu Górny Śląsk. V souladu s postavením v oblasti vědy a výzkumu a 

lokalizaci velkých poboček zahraničních firem lze pozici metropole nadnárodního významu 

podmíněně přiznat pouze Brnu (agentura 2tinkknow Consulting řadí Brno mezi významná 

světová inovační centra). Koincidence metropolitních a rozvojových os nadnárodního a 

národního významu (viz Viturka a kol., 2010) pak vypovídá o intenzitě horizontální integrace. 

V tomto směru jde zejména o interakce metropolitní osy Praha - München se západočeskou 

osou Praha - Plzeň a interakce metropolitní osy Praha - Berlin se severočeskou osou Praha - 

Ústí n. L. a metropolitní osy Praha - Wien s českomoravskou osou Praha - Jihlava - Brno. 

Tuzemské pokračování poslední osy ve vídeňském ani bratislavském směru však nedosahuje 

potřebných parametrů a jde tedy primárně o dopravní koridory (perspektivně lze počítat s 

transformace dopravního koridoru ve směru z Brna na Wien na rozvojovou osu). S podobnou 

situací se setkáváme i u pokračování Jihočeské osy Praha - Č. Budějovice (srovnej Kraft, 

2012). Ostrava v souladu s negativními odchylkami skutečné od teoreticky odpovídající 

hodnoty KPP není na národní systém rozvojových os přímo napojena. 

Vytvořený prostorový model ekonomického rozvoje České republiky, jehož základem je 

strukturovaná síť exaktně vymezených pólů a os rozvoje (Viturka a kol., 2010), jasně dokládá 

dominantní roli Prahy. Praha má nejvyšší ekonomickou výkonnost odpovídající nejlepší KPP, 

která v užitém pětistupňovém klasifikačním systému dosahuje hodnoty 1,16. Nadprůměrnou 

pozici zaujímá i u KSP, kde však ustupuje třem krajským městům (Viturka a kol., 2013). Jako 

hlavní český pól rozvoje logicky disponuje i nejsilnějším integračním potenciálem. Tento fakt 

potvrzuje vytvoření šesti rozvojových os národního významu. Ze středoevropského pohledu 

lze pozorovat stagnaci, resp. mírné zhoršování pozice Prahy v případě IP, zatímco v případě 

RA je její pozice stabilní.  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
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    Situace ve východní části republiky je komplikovanější, což odráží probíhající reorganizaci 

ekonomického uspořádání moravského prostoru zohledňující úpadek tradičních průmyslových 

odvětví v ostravské aglomeraci a dynamický rozvoj nových odvětví v brněnské aglomeraci. 

Brno se podle úrovně KPP řadí hned za Prahu, zatímco Ostravě patří v rámci krajských center 

až čtvrté místo od konce (v případě KSP zaujalo Brno osmé a Ostrava dokonce až poslední 

pořadí). Rozdílnou rozvojovou trajektorii dokládají i údaje o vývoji počtu obyvatel v jejich 

zázemí v letech 2003-2013, kde regiony ORP v zázemí Brna vykázaly přírůstek a v zázemí 

Ostravy naopak úbytek příp. stagnaci. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi lze Brnu 

přiznat statut metropole vedlejšího významu. 

Náplní třetího kroku je aplikace metody rozvojových scénářů vytvořených na základě 

informací získaných analýzami KPP a KSP a analýzou SWOT. V případě Prahy se jako 

optimální jeví aplikace progresivního scénáře preferujícího kvalitu rozvoje. Jeho prioritami 

jsou zlepšování kvality života (včetně institucionálního prostředí), úrovně vzdělávání a R&D. 

Hlavním cílem je pak zlepšení mezinárodního postavení Prahy jako atraktivního místa pro 

život i podnikání a vytváření příznivých podmínek pro efektivní spolupráci se zahraničními 

metropolemi (s důrazem na šíření know-how). Jako nejvýznamnější partneři se jeví München, 

Berlin a Wien. V případě Brna se jako optimální jeví růstový scénář, jehož realizace vyžaduje 

promyšlenou strategii orientovanou na zlepšování KPP a dále na rozvoj R&D a zvyšování 

inovačního potenciálu firem. V případě Ostravy lze za relevantní považovat adaptační scénář 

rozvoje, kdy základním předpokladem nastoupení pozitivního vývoje je výrazné zlepšení 

KSP. Ze širšího pohledu je pak třeba chápat posilování mezinárodní pozice Brna jako 

významného předpokladu úspěšného rozvoje celého moravského regionu. Jeho vyvážený 

rozvoj pak lze zabezpečit zejména pomocí všestranné podpory konstituování centrální 

moravské osy Brno-Olomouc-Ostrava jako součásti tzv. balticko-jadranské osy TEN-T.  

4. Závěr   

    Hodnocení metropolí je významným podkladem po tvorbu strategií a koncepcí rozvoje 

v postindustriálním období kladoucím důraz na nadnárodní metropolitní sítě jako stavební 

kameny horizontální integrace Evropy. Hlavním důvodem je skutečnost, že tyto sítě disponují 

největším potenciálem aglomeračních výhod, které jsou již od časů jednoho ze zakladatelů 

neoklasické ekonomie A. Marshalla pokládány za hlavní pozitivní externality generované 

procesy urbanizace. Tyto výhody však mohou oslabovány výskytem negativních externalit 

spojených zejména se zhoršováním kvality života. Uvedené skutečnosti poukazují na potřebu 

zásadních inovací plánování rozvoje měst, čímž se otevírá zajímavá výzkumná oblast pro 

základní a aplikovaný výzkum jak v územním plánování, tak v regionální ekonomii, 

ekonomické geografii, sociologii měst i řadě další vědních oborů.  
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Abstrakt.  

Ambicí tohoto článku je poskytnout vstupní debatu k problematice ekonomické výkonnosti a 

mechanismů rozvoje nemetropolitních regionů v Česku, která v české geografii v ucelené 

podobě dosud neproběhla. Mnoho pozornosti bylo věnováno periferním či venkovským 

regionům, které tvoří pouze specifický typy v šíře vymezené skupině nemetropolitních 

regionů. Teoretická literatura předpokládá, že mezi metropolitními a nemetropolitními 

regiony jsou významné rozdíly z hlediska ekonomické výkonnosti a struktury, charakteru 

inovační činnosti i mechanismů ekonomického růstu. Pro nemetropolitní regiony je typická 

vyšší míra specializace odvětvových struktur, dominantní role (technologicky méně 

náročných) odvětví zpracovatelského průmyslu a slabší zastoupení znalostně náročných 

obchodních služeb. Cílem příspěvku je vystihnout nejvýznamnější ekonomické odlišnosti 

metropolitních a nemetropolitních regionů a zjistit, do jaké míry lze teoretické předpoklady o 

ekonomických rozdílech mezi metropolitními (pražský, brněnský a ostravský) a 

nemetropolitními regiony aplikovat na situaci v Česku. Další otázkou bylo, zda se zbývající 

krajská města kromě Jihlavy (tzv. městské regiony s metropolitními funkcemi) z hlediska 

ekonomické výkonnosti a struktury podobají spíše metropolitním nebo nemetropolitní 

regionům. Zjištění potvrzují platnost teoretických předpokladů i v českém kontextu, ačkoli 

překvapením jsou poměrně malé rozdíly v produktivitě práce mezi jednotlivými skupinami 

regionů. Krajská města s výjimkou třech největších se strukturálně více podobají 

nemetropolitním regionům – vyznačují se výrazně vyšší měrou industrializace a nižším 

zastoupením znalostně náročných obchodních služeb ve srovnání s metropolitními regiony.  

Klíčová slova: nemetropolitní regiony, metropolitní regiony, regionální ekonomická 

výkonnost, sektorová struktura, odvětvová struktura, specializace, diverzita 

 
1. Úvod  

Nemetropolitní regiony (NMR) ve vyspělých zemích se v posledním desetiletí stávají 

předmětem pozornosti akademických i politických debat z několika důvodů. Prvním z nich je 

uvědomění, že se NMR od metropolitních regionů významně liší z hlediska ekonomické 

struktury, aktérů a mechanismů regionálního rozvoje. Modely rozvoje založené na 

komercializaci technologických inovacích produkovaných vědeckým výzkumem a vývojem, 

vyzdvihující roli regionálních inovačních systémů, diverzity a příbuzné rozmanitosti pro 

šíření znalostí v lokálním kontextu nejsou pro rozvoj NMR příliš relevantní NMR (Isaksen, 

Karlsen 2013).  

mailto:jan.zenka@osu.cza
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Další příčinou zájmu o NMR je fakt, že tyto regiony ve vyspělých zemích jsou 

ekonomicky ohroženy ze dvou stran: a. Konkurencí ze strany metropolitních regionů, které 

díky významnějším aglomeračním efektům dosahují vyšší produktivity a příznivějších 

podmínek pro inovační aktivitu; b. Konkurencí ze strany regionů v nízkonákladových zemích 

(Rodriguez-Pose, Fitjar 2013). NMR mají zároveň značný ekonomický a inovační potenciál. 

V Česku se v roce 2013 v NMR soustřeďovalo 44,4 % obyvatelstva, 53,4 % zaměstnanosti, 

57,2 % přidané hodnoty, 61,1 % zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu a 23,1 % 

pracovních míst ve výzkumu a vývoji (ČSÚ 2013). Cílem příspěvku je přispět k pochopení 

rozdílů ve faktorech a mechanismech ekonomické a inovační výkonosti metropolitní a 

nemetropolitní regionů v Česku. Z důvodu omezené dostupnosti dat byly za jednotku 

výzkumu stanoveny správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Pro účely tohoto 

výzkumu jsou dle metodiky OECD (2012) vymezeny tři české metropolitní regiony – 

pražský, brněnský a ostravský. Ostatní krajská města (s výjimkou Jihlavy) a jejich dojížďková 

zázemí jsou definována jako městské regiony s přítomností metropolitních funkcí, ostatní SO 

ORP jako nemetropolitní regiony. 

    Teoretická literatura předpokládá zásadní rozdíly – metropolitní regiony by měly mít vyšší 

ekonomickou výkonnost, dominantní podíl služeb, diverzifikovanou odvětvovou strukturu  

a vyšší specializaci na technologicky náročná odvětví průmyslu a znalostně náročné 

(obchodní) služby. Pro nemetropolitní regiony s průměrně nižší ekonomickou výkonností by 

měla být typická obecně vyšší míra specializace odvětvové struktury (Kemeny, Storper 2015), 

dominantní role zpracovatelského průmyslu (Henderson 1997)  

s rozhodujícím podílem „zralých“ odvětví s nízkou a nižší technologickou náročností. Autoři 

si stanovili následující výzkumné otázky: pro jejichž řešení by tento příspěvek měl plnit roli 

vstupní debaty: 

VO1: Jak se české metropolitní a nemetropolitní regiony liší z hlediska ekonomické 

výkonnosti a struktury? Do jaké míry odpovídají tyto odlišnosti výchozím teoretickým 

předpokladům? 

VO2: Jsou městské regiony s metropolitními funkcemi z hlediska ekonomické výkonnosti  

a struktury více podobné metropolitním (Praha, Brno, Ostrava) nebo nemetropolitním 

regionům? 

1.1 Definice metropolitních a nemetropolitních regionů   

V současnosti neexistuje univerzální a obecně přijímaná definice měst (Frey, Zimmer 

2001), proto nelze očekávat shodu autorů ani v případě rozlišení metropolitních regionů. 

Dlouhodobé trendy územního rozšiřování metropolitních oblastí, suburbanizace, růstu 

intenzity dojížďky z venkovských oblastí do měst a šíření městského způsobu života na 

venkov ztěžují možnosti přesného ohraničení měst i metropolitních regionů (Kostelecký, 

Čermák 2004, s. 12). Definice a vymezení metropolitních regionů je tedy nutné vždy 

považovat za subjektivní a přizpůsobit je zaměření daného výzkumu. Dle Hampla (2005) 

představují metropolitní regiony nejvýznamnější prvky systému osídlení a jádra řádově 

vyšších regionů. Jsou to geograficky kompaktní hustě zalidněné oblasti, skládající se 

z velkého města či několika měst tvořících jádro a malých měst i obcí tvořících zázemí, které 

se nachází se ve sféře vlivu jádra (Frey, Zimmer 2001). Jádro a zázemí jsou navzájem 

propojeny vzájemnými intenzivními funkčními vztahy, mezi které patří dojížďka za prací, 

službami či rekreací nebo dodavatelsko-odběratelské vztahy firem. Klíčovým znakem je nejen 

vysoká míra územní koncentrace obyvatelstva a ekonomických aktivit obecně, ale zejména 

zastoupení progresivních ekonomických aktivit (Hampl 2005), které lze na sektorové úrovni 

zjednodušeně ztotožnit s kvartérem a kvintérem.  
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Mezi významné aktivity tohoto typu patří např. zastoupení vysokých škol, veřejných 

vědecko-výzkumných institucí i firemních oddělení výzkumu a vývoje, znalostně náročných 

veřejných i obchodních služeb, produkčních služeb včetně bankovnictví a finančnictví, 

kreativních a kulturních odvětví a zejména rozhodovacích funkcí soukromého i veřejného 

sektoru.  Územní koncentrace tohoto druhu aktivit umožňuje metropolitním regionům plnit 

tzv. metropolitní funkce. Metropolitní region tak lze definovat např. jako regionální klastr 

metropolitních funkcí s více než 500 tis. obyvateli. Blotevogel, Danielzyk (2009) rozlišují 

v rámci tzv. analyticko-funkční dimenze čtyři základní metropolitní funkce – rozhodovací a 

kontrolní funkci, funkci center tvorby inovací a konkurenceschopnosti, funkci vstupní brány 

(gateway) a symbolickou funkci.  

Rozhodovací a kontrolní funkce odráží zastoupení řídících aktivit v rámci privátního 

sektoru (centrály velkých národních a nadnárodních korporací a bank, burzy a další finanční 

instituce, znalostně náročné obchodní služby) i nadnárodních a státních institucí, zahrnujících 

úřady státní správy a samosprávy. Funkce center tvorby inovací a konkurenceschopnosti 

zohledňuje schopnost metropolitních regionů soustřeďovat inovativní firmy či oddělení firem 

vytvářející inovace (např. oddělení výzkumu a vývoje, designu a marketingu) i poskytovat 

podnikatelské prostředí příznivé pro vznik zcela nových firem, myšlenek a nápadů. Funkce 

vstupní brány se vztahuje k napojení metropolitních regionů na mezinárodní dopravní a 

komunikační sítě, díky kterým představují často vstupní bránu pro vstup migrantů, příliv 

kapitálu, investičních projektů nebo šíření nových znalostí. Symbolická funkce se vztahuje 

k atraktivní image regionu, který může přitahovat zejména vysoce vzdělanou a kreativní 

pracovní sílu (Florida 2005).  

Pro účely tohoto příspěvku lze nemetropolitní regiony (NMR) v českém kontextu 

definovat jako správní obvody obcí s rozšířenou působností, které nejsou součástí 

metropolitních regionů. Nemetropolitní regiony se vyznačují nižší populační i ekonomickou 

velikostí, nižší pozicí v regionálním systému a slabým zastoupením metropolitních funkcí, za 

kterými obyvatelé i podnikatelské subjekty vyjíždějí do metropolitních regionů.   

1.2 V čem se ekonomika metropolitních regionů liší od nemetropolitních regionů? 

Nemetropolitní regiony se v první řadě vyznačují nižší populační velikostí i hustotou 

zalidnění, menší velikostí trhu a nižší intenzitou místní konkurence ve srovnání 

s metropolitními regiony. Menší velikost místního trhu v NMR omezuje firmy v zaměření na 

vysoce specializované výrobky či služby a možnosti dosahovat významných interních úspor 

z rozsahu, urbanizačních úspor nebo efektů příbuzné rozmanitosti (Isaksen, Karlsen 2013). 

Pokud jsou firmy orientovány na lokální trh, musí poskytovat širší škálu výrobků/služeb než 

jejich protějšky v metropolitních regionech s velkým a vysoce diverzifikovaným trhem.  

V důsledku nižší míry specializace nebudou firmy v NMR pravděpodobně schopny dosahovat 

srovnatelné kvality výrobků/služeb a produktivity jako jejich metropolitní protějšky. Firmy 

v NMR mohou být vysoce specializovány ve dvou případech: a. Orientují se na jediného 

velkého zákazníka v nebo mimo hostitelský region, nebo b. Jsou výrazně exportně zaměřeny, 

přičemž hostitelský NMR mohou často využívat jako výrobní základnu pro export na trhy 

národních či zahraničních metropolitních regionů.  

S menší velikosti místního trhu a ekonomické základny v NMR se obecně pojí výrazná 

exportní orientace místních firem (Illeris 2005), omezená místní znalostní a dodavatelská 

základna, nižší intenzita místních dodavatelských vazeb, závislost na vnější poptávce i 

získávání znalostí od subjektů mimo region (Isaksen, Karlsen 2013) a celkově omezený 

endogenní inovační potenciál (North, Smallbone 2000) – viz Tabulka 1.   
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Tabulka 1: Metropolitní a nemetropolitní regiony – faktory ekonomické a inovační výkonnosti. 

 Metropolitní regiony  Nemetropolitní regiony 

Aglomerační úspory  Dosahují minimální kritické masy 

populace a ekonomických aktivit 

umožňující těžit z urbanizačních 

úspor plynoucích z velikosti města  

a odvětvové rozmanitosti firem.  

Nedosahují kritické masy, omezený 

význam urbanizačních úspor. Nadměrná 

odvětvová diverzita může omezovat 

dosažení úspor z rozsahu a snižovat 

produktivitu. 

Úspory z rozsahu – 

převažující typ 

urbanizační úspory lokalizační úspory; interní úspory  

z rozsahu 

Odvětvová struktura 

hospodářství - typ 

diverzita nebo diverzifikovaná 

specializace 

specializace nebo fragmentovaná 

odvětvová struktura 

Hnací sektor či odvětví znalostně náročné obchodní služby zpracovatelský průmysl 

Dodavatelsko-

odběratelské vztahy 

velký domácí trh a rozvinutá 

dodavatelská základna, vysoký podíl 

dodávek od lokálních firem (zejména 

v sektoru služeb), větší orientace 

firem na lokální zákazníky 

exportní orientace firem, slabě rozvinutá 

lokální dodavatelská základna, nižší 

podíl dodávek od lokálních firem (kromě 

NMR navázaných na velkou místní 

průmyslovou firmu nebo 

specializovaných průmyslových okrsků)  

Zdroje tvorby znalostí  

a inovací 

endogenní; místní univerzity, VaV 

instituce, lokální přelévání znalostí, 

šíření znalostí z jiných metropolitních 

regionů   

převážně exogenní, znalosti z ředitelství 

mateřských firem nebo metropolitních 

regionů; vlastní průběžné inovace    

Technologická/znalostní 

náročnost ekon.aktivit 

odvětví zpracovatelského průmyslu 

s vysokou technologickou náročností,  

znalostně náročné obchodní služby  

odvětví zpracovatelského průmyslu 

s nižší a nízkou technologickou 

náročností 

Znalostní báze, režim 

inovací 

analytická, symbolická, inovace typu 

STI 

převážně syntetická; inovace typu DUI  

Regionální inovační 

systémy 

silná lokální znalostní báze  

a poptávka po inovacích, vysoká 

institucionální hustota a rozmanitost 

institucionálně slabé nebo chybějící, 

slabá místní znalostní báze a inovační 

poptávka, získávání znalostí z vnějšku   
Poznámka.: STI = science-technology innovation, tedy (radikální) technologické inovace založené na vědeckém výzkumu, 

typické např. farmaceutický průmysl. DUI = doing, using, interacting – postupné technické či jiné typy inovací, založené na 

zkušenostech s vývojem, výrobou a používáním výrobku dané firmy či výrobků/technologií získaných od jiných subjektů, 

význam zpětné vazby od zákazníků a uživatelů (Jensen a kol. 2007). 

Zdroje: Glaeser 1992; Blažek a kol. 2011; Isaksen a Karlsen 2013; Tödtling a Trippl 2005; Rodriguez-Pose 

 a Fitjar 2013; Beaudry a Schiffauerova 2009; Doloreux a kol. 2012; Therrien 2005; Duranton a Puga 2000; 

Henderson 1995, 1997; Illeris 2005. 
 

Otázka velikosti trhu se promítá i do specifické ekonomické struktury. Pro metropolitní 

regiony je charakteristická vysoce diverzifikovaná odvětvová struktura a dominance sektoru 

služeb (Scott 2009). Často se vyskytuje též tzv. diverzifikovaná specializace – tedy 

koncentrace firem a zaměstnanosti v několika odvětvích, přičemž každé dosahuje kritické 

masy pro působení aglomeračních efektů (Farhauer, Kröll 2012).  

S rostoucí populační a ekonomickou velikostí se míra diverzity odvětvová struktury 

obecně zvyšuje (Beaudry, Schiffauerova 2009). Klíčový význam mají znalostně náročné 

obchodní služby, které přitahují ředitelství firem, poskytováním expertíz posilují 

konkurenceschopnost a inovační výkonnost ostatních odvětví, integrují regionální inovační 

systémy a přispívají k šíření znalostí v lokálním kontextu. V NMR je naopak tahounem 

ekonomického růstu častěji zpracovatelský průmysl (Henderson 1997). Ekonomická 

výkonnost NMR se pojí spíše se specializovanou odvětvovou strukturou – a to z několika 

důvodů (Ženka a kol. 2015). 
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 Zaprvé, v nemetropolitních regionech s malou hospodářskou základnou nehrají zpravidla 

významnou roli urbanizační úspory spojené s velikosti měst a diverzitou ekonomických 

aktivit (Asheim, Coenen 2005; Combes a kol. 2012). NMR s vysoce diverzifikovanou 

odvětvovou strukturou mohou čelit riziku nadměrné fragmentace ekonomických aktivit, která 

zabraňuje dosažení úspor z rozsahu (Essletzbichler 2007). Zadruhé, specializace v NMR může 

být často výsledkem přítomnosti jediné velké (průmyslové) firmy (Rusnák, Lehocký 2016). 

V těchto případech jsou hlavním zdrojem ekonomického růstu interní úspory z rozsahu, nikoli 

lokalizační či urbanizační úspory (Malmberg a kol. 2000; Parr 2002). Zatřetí, stávající 

ekonomická výkonnost NMR může být významně ovlivněna trajektorií vývoje v minulosti a 

historickou specializací, která má tendenci se dlouhodobě reprodukovat a zpětnovazebně 

posilovat (Martin, Sunley 2006).  

Tento scénář závislosti na minulém vývoji (path-dependency) je charakteristický zejména 

pro NMR dlouhodobě specializované na „zralá“ průmyslová odvětví s nízkou a nižší 

technologickou náročností, ve kterých dochází k postupné akumulaci znalostí (Henderson  

a kol. 1995). Lokalizační úspory pojící se s územní koncentrací firem v jednom odvětví jsou 

významnější pro udržení stávajících firem v regionu – tedy zachování tradiční regionální 

specializace (Henderson 1997), zatímco urbanizační úspory spojené s diverzitou 

ekonomických aktivit jsou významnější pro vznik nových firem a odvětví v regionu 

(Duranton, Puga 2001). I z tohoto důvodu jsou pro ekonomický růst NMR významnější 

lokalizační úspory, zatímco v metropolitních regionech mohou zásadní roli hrát urbanizační 

úspory. 

Metropolitní a nemetropolitní regiony se liší též z hlediska typu převažující znalostní 

základny a charakteru inovačního procesu. V NMR je obecně nižší inovační poptávka, neboť 

zde převažují firmy v technologicky méně náročných odvětví a časté jsou výrobní či montážní 

závody nadnárodních korporací (Suorsa 2007). Tyto subjekty mnohdy neinovují vůbec.  

Pokud inovují, soustřeďují se na postupné zlepšování stávajících výrobků či technologií 

(Therrien 2005). Nové znalosti častěji získávají od mateřských firem či jiných poboček, 

případně vyvíjejí vlastními silami, aniž by se výrazněji podíleli na inovační spolupráci 

s lokálními subjekty (např. Žížalová 2010).  

Vzhledem k vysoké míře koncentrace kvalitních univerzit, podnikatelského i veřejného 

výzkumu a vývoje i vysoce kvalifikované pracovní síly v metropolitních regionech nejsou 

v NMR příliš příznivé podmínky pro rozvoj na vědě založených odvětví s analytickou 

znalostní bází ani tvorbu radikálních technologických inovací (Isaksen, Karlsen 2013). Zcela 

převažují odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb se syntetickou znalostní základnou. 

Ačkoli i v metropolitních regionech mají odvětví se syntetickou znalostní základnou 

rozhodující podíl na zaměstnanosti (Ženka a kol. 2016), soustřeďují se zde kromě odvětví 

s analytickou znalostní základnou zejména služby se symbolickou znalostní základnou, pro 

které je klíčová osobní komunikace s inovačními partnery a zákazníky, velikost a diverzita 

lokálního trhu (Asheim a kol. 2007).  

Regionální inovační systémy v NMR často zcela chybějí, nebo jsou institucionálně slabé 

(Tödtling, Trippl 2005) – s malým množstvím aktérů vytvářejících znalosti, institucí 

zprostředkujících jejich šíření a celkově nedostatečnou, slabě diverzifikovanou lokální 

znalostní základnou.  

1.3 Vymezení metropolitních a nemetropolitních regionů Česka 

    V Česku existuje několik variant vymezení metropolitních regionů, které se liší účelem, 

použitou metodikou, dostupnou datovou základnou a tedy i výsledky. Vzhledem k tomu, že 

výzkum ekonomické výkonnosti nemetropolitních regionů probíhal na mezinárodní úrovni, 

bylo třeba zvolit mezinárodně srovnatelnou, srozumitelnou a uznávanou metodiku.  
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    Z toho důvodu se autoři přiklonili k metodice vymezování městských a metropolitních 

regionů dle publikace OECD (2012), ačkoli výše uvedení čeští autoři nabízejí sofistikovanější 

a jemnější přístupy. Metodika OECD (2012) vymezuje v Evropě městské regiony s více než 

50 000 obyvateli, přičemž základní skladebnou jednotkou jsou obce LAU2. Postup 

vymezování městských regionů má tři základní kroky: 
 

1. Jsou definovány vysoce urbanizované oblasti na základě čtverců 1×1 km s hustotou 

zalidnění přesahující 1500 obyvatel na km2. Obce jsou součástí urbanizované oblasti 

v případě, že více než 50 % obyvatel dané obce žije na území čtverce s hustotou 

zalidnění nad 1500 obyvatel na km2. Nejsou však zahrnuty urbanizované oblasti 

s počtem obyvatel menším než 50 000. Posledním krokem této fáze je sloučení obcí 

s vysokou hustotou zalidnění do tzv. jádrových měst. 

2. Druhým krokem je spojování jádrových měst do metropolitních regionů - relevantní 

pro případy polycentrických urbanizovaných oblastí, které se nevyznačují souvislou 

městskou zástavbou, ale přítomností několika fyzicky oddělených, ale funkčně 

propojených jádrových měst. Kritériem pro spojení dvou jádrových měst je intenzita 

dojížďky, pro kterou je stanovena minimální kritická mez ve výši 15% podílu na počtu 

trvale bydlících obyvatel jednoho z měst. 

3. Třetím a posledním krokem je vymezení metropolitního zázemí jádrových měst. Obce 

jsou zařazeny do zázemí jádrového města v případě, že alespoň 15 % zaměstnaných 

dané obce vyjíždí za práci do jádrového města. Pokud obyvatelé z dané obce vyjíždějí 

do několika různých jádrových měst v rámci polycentrického metropolitního regionů, 

je obec zařazena do zázemí tehdy, překročí-li tento celkový podíl vyjíždějících 

obyvatel 15% podíl na počtu zaměstnaných dané obce. Vyjíždí-li více než 15 % 

obyvatel obce do různých metropolitních regionů, spadne obec do zázemí 

metropolitního region s nejvyšším podílem na počtu vyjíždějících za prací z dané 

obce.   
 

Vymezení metropolitních regionů dle metodiky OECD (2012) v rámci Česka je oproti 

přístupům domácích autorů (zejména Dostál a Hampl 2002; Hampl 2005; Kraft a kol. 2014) 

podstatně užší (Obrázek 1). Jako metropolitní regiony jsou označeny pouze Praha, Brno  

a Ostrava a jejich dojížďková zázemí – tedy jednotky s více než 500 tis. obyvateli. OECD 

(2012) dále označuje všechna zbývající krajská města, Most, Chomutov a Karvinou za 

městské regiony.  

Pro účely tohoto výzkumu byla krajská města kromě třech metropolí a Jihlavy (viz Hampl 

2005) označena za městské regiony s metropolitními funkcemi – nejsou tedy součástí skupiny 

nemetropolitních regionů. Jihlava, Most, Chomutov a Karviná jsou navzdory vysoké hustotě 

zalidnění klasifikovány jako nemetropolitní regiony (stejně jako další sporné SO ORP – 

Sokolov, Ostrov, Teplice, Bílina, Bohumín, Třinec a Jablunkov). Kromě Jihlavy jsou tyto 

jednotky dle českých autorů (Hampl 2005; Kraft a kol. 2014) součástí polycentrických 

metropolitních regionů – Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského. Pro účely tohoto 

výzkumu však budou považovány za nemetropolitní, neboť není pravděpodobné, že by se v 

důsledku propojenosti s krajskými městy zásadním způsobem lišily od jiných 

nemetropolitních regionů z hlediska faktorů ekonomické výkonnosti.  
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Obrázek 1: Metropolitní a nemetropolitní regiony v Česku. 

 
Zdroj: OECD (2008); Kraft a kol. (2014). 

 

Autoři se pro zajištění co největší mezinárodní srovnatelnosti v co největší míře přidrželi 

metodiky OECD (2012). Bylo však nutné provést malé změny – odstranit vojenské újezdy  

a zejména z důvodu nedostupnosti ekonomických ukazatelů na úrovni LAU2 „zarovnat“ 

hranice metropolitních regionů tak, aby kopírovaly hranice SO ORP-viz Obrázek 1. V případě 

nejednoznačných SO ORP bylo vymezení opřeno o dojížďkové metropolitní regiony dle Kraft 

a kol. (2014). Pro účely této studie byla jádra a zázemí městských regionů s metropolitními 

funkcemi sloučeny do jedné skupiny. Rozlišení jádra a zázemí bylo použito pouze pro 

metropolitní regiony   

1.4 Data a metody 

Hodnocení ekonomické výkonnosti a struktury SO ORP je založeno na databázi Ročního 

výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví Českého statistického úřadu 

(ČSÚ 2013). Údaje jsou k dispozici za rok 2013 a trojmístnou klasifikaci ekonomických 

činnosti (NACE rev. 2.0). Databáze pokrývá většinu odvětví s výjimkou těžby, energetiky, 

velkoobchodu, maloobchodu a veřejných služeb. Veškeré regionální agregáty a podíly 

sektorů/odvětví na přidané hodnotě se tedy nevztahují k celkovému objemu přidané hodnoty 

vytvořené v území, ale k součtu přidané hodnoty za dostupná odvětví. Regionální ekonomická 

výkonnost byla hodnocena pomocí přidané hodnoty na obyvatele a dále na základě 

produktivity práce v jednotlivých sektorech, tedy přidané hodnoty na zaměstnance.   

Míra specializace odvětvové struktury byla vypočtena pomocí Herfindahl-Hirschmannova 

indexu, který je definován jako součet percentuálních podílů jednotlivých odvětví na celkové 

přidané hodnotě v daném regionu nebo skupině regionů.  
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Hodnota 10 000 značí maximální míru specializace (veškerá přidaná hodnota v jednom 

odvětví), hodnoty blížící se nule maximální diverzitu, tedy rovnoměrné rozdělení přidané 

hodnoty mezi všechna odvětví. Sektor „privátních služeb“ zahrnuje obchodní služby  

(NACE 49,50,51,52,53,58,59,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,78,80) a spotřebitelské 

služby (NACE 55 a 56 – ubytování a stravování). Znalostně náročné obchodní služby (KIBS) 

v úzkém vymezení zahrnují výzkum a vývoj (72), reklama a průzkum trhu (73), ostatní 

profesní, vědecké a technické činnosti (74). 

1.5 Ekonomická výkonnost a struktura (ne)metropolitních regionů Česka 

Základní přehled o rozmístění ekonomických aktivit a pozici metropolitních  

a nemetropolitních regionů srovnání sektorové a odvětvové struktury přidané hodnoty 

poskytuje (tabulka 2). Rozhodující podíl přidané hodnoty ve výrobních sektorech se 

soustřeďuje v nemetropolitních regionech, zatímco víc než 60 % přidané hodnoty ve službách 

se koncentruje ve třech jádrech metropolitních regionů.   

Tabulka 2: Rozmístění ekonomických aktivit na území Česka v roce 2013 (%). 

Typ regionu Primér1 

Zprac. 

průmysl Stavebnictví 

Privátní 

služby2 

KIBS3 

 

Medium(high)tech 

zprac. průmysl4 CELKEM 

Metropolitní-jádra 4,3 15,6 32,0 61,3 64,1 13,4 35,0 

Metropolitní-zázemí 8,5 7,0 7,2 5,9 7,9 6,9 6,6 

Městské                                                 

s metropol. 

funkcemi 11,3 19,8 21,1 12,4 11,3 19,7 16,8 

Nemetropolitní 75,9 57,6 39,6 20,4 16,7 60,1 41,6 

Česko 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poznámka.:1 – zemědělství, lesnictvím a rybolov; 2 – služby bez veřejných, maloobchodu a velkoobchodu; 3 – znalostně 

náročné obchodní služby (NACE 72,73,74); 4 – odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou 

náročností (NACE 20,21,26,27,28,29,30). Podíly nejsou počítány z celkové přidané hodnoty, ale z přidané hodnoty za 

dostupná odvětví (chybí těžba nerostných surovin, energetika, maloobchod, velkoobchod a veřejné služby).     

Zdroje: ČSÚ (2013).  
 

Srovnání sektorové a odvětvové struktury přidané hodnoty poskytuje tabulka 3. Jádra 

metropolitních regionů se výrazně odlišují od všech ostatních hodnocených skupin regionů. 

Podle očekávání dosahují výrazně vyšší míry terciarizace při méně než polovičním podílu 

zpracovatelského průmyslu ve srovnání s národním průměrem.  

Specifikem je též nejvyšší podíl znalostně náročných obchodních služeb, který odráží 

koncentraci kvartérních a kvintérních funkcí v metropolitních regionech a v případě Prahy též 

efekt hlavního města. Ve všech skupinách regionů kromě metropolitních jader vytváří tedy 

zpracovatelský průmysl vyšší přidanou hodnotu než obchodní a spotřebitelské služby. 

Specializace na technologicky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu se naopak zvyšuje 

s klesající velikostí jednotek, nejvyšších hodnot dosahuje u nemetropolitních regionů. Tento 

vzorec je významně ovlivněn jednak výraznou specializací velké části nemetropolitních SO 

ORP na automobilový průmysl a dodavatelská odvětví (Ženka, Čadil 2009) Určitou roli též 

hraje přítomnost velkých, exportně orientovaných montážních závodů v elektronickém 

průmyslu a výpočetní technice v některých nemetropolitních regionech (Ženka, Čadil 2009).    
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Tabulka 3: Podíly sektorů/odvětví na přidané hodnotě skupin regionů v roce 2013 (%). 

Typ regionu Primér1 

Zpracovatelský 

průmysl Stavebnictví 

Privátní 

služby2 KIBS3 

Medium(high)tech 

zprac. Průmysl4 

Metropolitní-jádra 0,3 21,7 8,1 69,9 4,3 8,7 

Metropolitní-zázemí 3,2 51,6 9,6 35,6 2,8 22,6 

Městské                                                

s metr. funkcemi 1,7 57,7 11,1 29,5 1,6 25,5 

Nemetropolitní 4,6 67,5 8,4 19,5 0,9 33,4 

Česko 2,5 48,8 8,8 39,9 2,4 22,7 

Poznámka.:1 – zemědělství, lesnictvím a rybolov; 2 – služby bez veřejných, maloobchodu a velkoobchodu; 3 –  znalostně 

náročné obchodní služby (NACE 72,73,74); 5 – odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou 

náročností (NACE 20,21,26,27,28,29,30). Podíly nejsou počítány z celkové přidané hodnoty, ale z přidané hodnoty za 

dostupná odvětví (chybí těžba nerostných surovin, energetika, maloobchod, velkoobchod a veřejné služby).     

Zdroje: ČSÚ (2013).  

Předpokládaný vliv populační/tržní velikosti jednotek na ekonomickou výkonnost se 

potvrdil (tabulka 4). Jádra metropolitních regionů dosahují téměř dvojnásobné ekonomické 

výkonnosti ve srovnání s celostátním průměrem. Do jisté míry překvapením je nízká 

ekonomická výkonnost metropolitních zázemí, které dosahují v průměru nižší přidané 

hodnoty na obyvatele než nemetropolitní regiony. Rozdíly v produktivitě práce z přidané 

hodnoty jsou však výrazně nižší – zejména v sektoru zpracovatelského průmyslu, ve kterém 

dokonce jádra metropolitních regionů nedosahují nejvyšší produktivity práce, na prvním místě 

jsou městské regiony s metropolitními funkcemi, tedy krajská města kromě Prahy, Brna  

a Ostravy. Zajímavé jsou též poměrně malé rozdíly v produktivitě znalostně náročných 

obchodních služeb. Podle očekávání se nemetropolitní regiony v průměru vyznačují 

v průměru nejvíce specializovanou odvětvovou strukturou. 

 

Tabulka 4: Ekonomická výkonnost a struktura (ne)metrolitních regionů v roce 2013. 

Typ regionu 

PH na 

obyv. 

PH na 

zam.  

PH zprac. 

na zam.  

PH služby 

na zam.  

PH KIBS 

na zam.  

Specializace 

2013 

Metropolitní-jádra 298 917 797 1012 1166 342 

Metropolitní-zázemí 96 772 756 855 1114 379 

Městské                                                 

s metropol. funkcemi 165 739 829 639 877 377 

Nemetropolitní 120 721 746 724 1050 464 

Česko 158 786 770 869 1100 341 

Poznámka.: PH – přidaná hodnota (celková ve sledovaných odvětvích, ve zpracovatelském průmyslu, privátních službách 

resp. znalostně náročných obchodních službách - KIBS), specializace – Herfindahl-Hirschmannův index specializace přidané 

hodnoty odvětvové struktury v roce 2013. Všechny finanční ukazatele uvedeny v tis. Kč. 
Zdroje: ČSÚ (2013). 

2. Závěry  

Cílem článku bylo ověřit, do jaké míry platí teoretické předpoklady o rozdílech 

v ekonomické výkonnosti a struktuře pro české metropolitní a nemetropolitní regiony. 

Metropolitní jádra (Praha, Brno, Ostrava) dosahují výrazně nadprůměrné ekonomické 

výkonnosti (měřené přidanou hodnotou na obyvatele), přičemž mezi ostatními skupinami 

regionů nebyly zjištěny významné rozdíly. Podstatně nižší rozdíly v produktivitě práce 

poukazují na zásadní význam vertikální geografické polohy – kombinace 

populační/ekonomické velikosti jednotek a jejich geodopravní polohy. Metropolitní jádra tedy 

dosahují vysoké přidané hodnoty na obyvatele díky koncentraci ekonomických aktivit  

a pracovních míst, za kterými dojíždějí obyvatelé z metropolitních zázemí.  
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Kvantita pracovních míst je významnějším vysvětlujícím faktorem silné pozice 

metropolitních jader než produktivita práce, která navzdory působení urbanizačních úspor 

není v jádrech významně vyšší než v ostatních typech regionů. Soustředění strategických 

nevýrobních služeb a firemních ředitelství v metropolích se překvapivě ani nepromítá do 

výrazně nadprůměrné produktivity práce znalostně náročných obchodních služeb. 

 Podle očekávání se nemetropolitní regiony v průměru vyznačují v průměru nejvíce 

specializovanou odvětvovou strukturou, přičemž míra odvětvové diverzity se s rostoucí 

populační velikostí regionů zvětšuje (v souladu s tvrzením Beaudry a Schiffauerové 2009 

nebo Kemeny a Storpera 2015). Jak však uvádí Toušek a Šerý (2013), v období 1989-2011 

výrazně narostl počet (nemetropolitních) regionů s diverzifikovanou odvětvovou strukturou 

zpracovatelského průmyslu. Vysoká míra terciarizace a významnější zastoupení znalostně 

náročných obchodních služeb je typické pouze pro metropolitní jádra. Naproti tomu 

metropolitní zázemí a městské regiony s metropolitními funkcemi se z hlediska ekonomické 

struktury i výkonnosti více podobají nemetropolitním regionům. 

Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu 15/03207S s názvem Ekonomická výkonnost 

středoevropských nemetropolitních regionů.  
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Abstrakt.  

Studijní obory učitelství geografie byly v pravidelných časových intervalech hodnoceny 

akreditační komisí. Příspěvek představuje výzkum profilu absolventů učitelství geografie 

z období let 2010–2015 na základě analýzy a komparace akreditačních spisů na devíti 

pracovištích českých univerzit. Výsledky ukazují poměrně velké rozdíly jak z hlediska 

nabízených aprobačních kombinací, tak z hlediska celkového počtu absolventů v jednotlivých 

létech. Komparace studijních programů prokazuje také rozdíly mezi strukturou povinných, 

volitelných a výběrových předmětů v bakalářském a magisterském studiu, přičemž struktura 

předmětů do značné míry odráží příslušné vědecké zaměření pedagogů jednotlivých kateder. 

Fakta jsou postupně vkládána do tabulek, které znázorňují rozdělení předmětů do bloku 

fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie s geoinformatikou a předmětů 

připravujících učitele včetně exkurzí a praxí. Do posledního bloku jsou zařazeny ostatní 

předměty, jako bakalářské a diplomové práce či semináře a projekty. Samozřejmostí je 

přehled kreditového ohodnocení v jednotlivých tematických blocích. Dále jsou zkoumány 

nejen společný pedagogicko-psychologický základ, ale i počty akademiků zabývajících se 

didaktikou a praktickou přípravou na jednotlivých univerzitách v porovnání s počty 

absolventů učitelství geografie.  

Klíčová slova: studijní obor učitelství geografie, aprobační kombinace, společný 

pedagogicko-psychologický základ, kreditní ohodnocení 

 

1. Úvod  

Profil absolventů učitelství geografie je možno sestavit pouze na základě prozkoumání 

akreditačních spisů jednotlivých studijních oborů. Proto byli osloveni nejen všichni vedoucí 

kateder vzdělávajících budoucí učitele geografie, ale také studijní oddělení fakult, další 

informace byly získávány z internetových stránek jednotlivých kateder.  Výzkum byl zasazen 

do rámce let 2010–2015, směrodatné pro zpracování veškerých údajů byly platné akreditační 

spisy v roce 2015. Komparace studijních programů byla rozdělena na bakalářský  

a magisterský stupeň. Výzkumný soubor byl tvořen osmi českými univerzitami na devíti 

fakultách – pracovištích.  
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- Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (UJEP, 2014) 

- Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (UK, 2014) 

- Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (UPOL, 2010)  

- Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta (ZČU, neuvedeno) 
 

 

2. Koncepce pregraduální přípravy 

    Pregraduální příprava učitelů je stanovena každou fakultou samostatně, jelikož neexistují 

striktní pravidla pro stanovení studijních oborů, což je dáno funkční samostatností vysokých 

škol a nejednotností názorů na profily absolventů učitelských oborů. Obecně jsou stanoveny 

čtyři základní složky učitelské přípravy: oborová, oborově-didaktická, pedagogicko-

psychologická složka a reflektované pedagogické praxe. V níže uvedené tabulce č. 1 je 

porovnání dvou standardů, které byly zpracovány grémiem MŠMT ČR42 v roce 2004 

(Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol) a Akreditační komisí 

ČR43 v roce 2015 (Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních 

škol), tyto dokumenty doporučují kreditové ohodnocení a zastoupení jednotlivých složek 

v hodinové dotaci. Zařazení předmětů je v pravomoci jednotlivých fakult, garantů studijních 

oborů a akreditačních spisů. Z jakých důvodů byly tyto standardy (rámcová koncepce) 

vypracovány? Před rokem 2004 byly zjištěny velké rozdíly v realizaci pedagogicko-

psychologické složky nejen na jednotlivých univerzitách, ale v rámci nich na jednotlivých 

fakultách, kde výstupní požadavky na studenty učitelství stejného studijního programu či 

oboru závisely na rozhodnutí jednotlivých kateder. Dalším důvodem byla nedostatečná praxe 

studentů na základních a středních školách či dokonce absence státní zkoušky z pedagogiky a 

psychologie. V roce 2015 byla rámcová koncepce upravena, vyšší důraz se klade na 

variabilitu procentuálního zastoupení předmětů v jednotlivých složkách se zvláštním 

přihlédnutím k oborově-didaktické části. Jedna složka dokonce změnila svůj název, aby byla 

podtržena její funkce, jedná se reflektované pedagogické praxe. Ty by měly být podpořeny 

semináři s využitím nástrojů, jako jsou videohospitace či profesní portfolio. Dalším výrazným 

rozdílem je doporučení kreditově ohodnotit bakalářské a diplomové práce, jejich přípravu 

nebo i obhajobu. Ze standardů zmizel tzv. univerzitní základ, ten je nahrazen povinně 

volitelnými předměty, které jsou plně v kompetenci vysokých škol dle jejich zvyklostí. 

                                                           
42 Koncepce pregraduální přípravy:  http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/Koncepce 

_pregradualni_pripravy_ucitelu_zakladnich_a_strednich_skol.pdf. 
43 Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol  

https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/546/RamcovaKoncepceUcitelskePripravy_10_2015.pdf. 
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Tabulka 1: Navrhované minimální standardy pro učitelskou přípravu jako celek (Bc. + NMgr. ) z let 2004 a 

2015, pouze pro povinné a povinně volitelné předměty. 

Složka přípravy 

(2004) 

Podíl z celkové 

hodinové dotace 

(2004) 

Počet 

kreditů 

(2004) 

Složka přípravy 

(2015) 

Podíl z 

celkové 

hodinové 

dotace 

(2015) 

Počet 

kreditů 

(2015) 

oborová                                        

(1. + 2. aprobační 

předmět)                                                  

+                             

oborovědidakti-

cká                            

(1. + 2. aprobační 

předmět) 

60 % 180 oborová  

(1. + 2. aprobační 

předmět)                                                   

44 %  - 65 % 132 - 195 

oborovědidakti-cká                            

(1. + 2. aprobační 

předmět) 

8 % - 15 % 24 - 45 

pedagogicko-

psychologická 

min. 15 - 20 %            

celk. času učitel. 

přípravy 

45 - 60 pedagogicko-

psychologická 

8 % - 15 % 24 - 45 

univerzitní základ 7 %                                           

celk. času učitel. 

přípravy 

20 - - - 

pedagogické praxe 3 %                                                 

4 týdny při 14 

týd. za sem. 

10 reflektované 

pedagogické praxe 

5 % - 10 % 15 - 30 

volný prostor 

fakult 

10  - 15 % 30 - 45 bakalářské a 

diplom. práce +  

volný prostor 

fakult  

10 % - 20 % 30 - 60 

CELKEM 100 % 300 CELKEM 100 % 300 

Zdroje: Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol 2004  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy; Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů 

základních a středních škol (2015)-https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/546/ 

RamcovaKoncepceUcitelskePripravy_10_2015.pdf, vlastní zpracování. 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

250 

 

3. Analýza akreditačních spisů 

Oborová složka v geografické přípravě 

    Do této složky jsou zařazeny úvodní geografické disciplíny, jejichž cílem je obeznámit 

studenty se systémem geografických věd, s metodologickými základy, seznámit 

s informačními a geoinformačními standardy. Druhou významnou položkou v oborové složce 

jsou fyzicko-geografické disciplíny čili učivo o planetě Zemi, geologické vědy, atmosféra, 

hydrosféra a ostatní předměty řazeny k fyzické geografii, problematika ochrany a tvorby 

životního prostředí. V tabulkách má tato skupina zkratku FG.  

Do třetí skupiny patří sociálně-geografické předměty, tedy ekonomická, politická, 

historická a kulturní geografie, demografie. Některé studijní plány mají právě sem zařazeny 

předměty týkající se globálních problémů lidské populace či problematiku ochrany životního 

prostředí. V níže uvedené tabulce č. 2 jsou zařazeny pod zkratkou SG.  K regionálně-

geografickým disciplínám (RG) řadíme geografii zaměřenou na charakteristiky kontinentů, 

oceánů, makroregionů z hlediska ekonomického, sídelního, politického, případně i fyzicko-

geografického. V oborové složce samozřejmě nemohou chybět ani kartografické disciplíny, 

v tabulce označeny jako (KG).  

 Oborově-didaktická složka 

Předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny do této skupiny, jsou charakteristické 

svou vazbou na učitelskou přípravu. Sem proto patří veškeré oborové didaktiky a předměty 

oborového charakteru s přídomkem „pro učitele“. Ve výzkumu byly do této skupiny zařazeny 

veškeré exkurze a předměty připravující učitele (PPU), které nejsou ve společném základu čili 

i předměty ze složky reflektované pedagogické praxe.  

 Bakalářské a diplomové práce 

Do některých studijních plánů jsou zařazeny předměty jako bakalářský projekt, bakalářský 

seminář, bakalářská práce s obdobným názvem pro magisterský stupeň. V rámci výzkumu 

byly tyto předměty zařazeny mezi ostatní (O), k nim patří i ty, které jsou ve studijních plánech 

pro učitelství geografie uváděny, ale nejsou zařaditelné do žádné z výše uvedených skupin. 

Příklady předmětů řazených mezi ostatní: metody matematického modelování, fyzika pro 

přírodní vědy, zpracování textových dokumentů.  

    V tabulce č. 2 je představena pouze část výzkumu, který se zaměřil na předmětovou 

strukturu studijního plánu učitelství geografie na vybraných univerzitách. Z tohoto malého 

přehledu je patrné, jak rozdílné je zastoupení předmětů v bakalářském a magisterském stupni i 

kreditové ohodnocení v jednotlivých skupinách napříč univerzitami.  
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Tabulka 2: Počet kreditů za povinné předměty dle skupin v bakalářských a magisterských oborech na vybraných 

univerzitách. 

Ostravská univerzita 

Skupiny 

předmětů 
FG SG RG KG PPU O 

Bc. 22 22 8 4 0 4 

NMgr. 4 0 16 0 16 0 

Celkem 26 22 24 4 16 4 

Technická univerzita v Liberci 

Skupiny 

předmětů 
FG SG RG KG PPU O 

Bc. 19 9 7 12 9 0 

NMgr. 0 0 10 4 15 0 

Celkem 19 9 17 16 24 0 

Západočeská univerzita v Plzni 

Skupiny 

předmětů 
FG SG RG KG PPU O 

Bc. 22 17 0 11 2 21 

NMgr. 0 0 7 0 27 0 

Celkem 22 17 7 11 29 21 

Zdroj: Akreditační spisy jednotlivých studijních oborů, vlastní zpracování. 

Vysvětlivky: Skupiny předmětů FG – fyzická geografie, SG – sociální geografie, RG – regionální geografie, KG 

– kartografie a geoinformatika, PPU – předměty připravující učitele a exkurze,   O – ostatní. 

Pokud se jedná o přípravu učitelů, je důležitou složkou společný základ čili psychologicko-

pedagogická příprava. Do tohoto modulu jsou zařazeny předměty kultivující budoucího 

učitele, jako filozofie, sociologie, psychologie, ale také cizí jazyky, výpočetní technika, 

finanční gramotnost či zdravotní prevence.  I zde jsou výrazné rozdíly v počtu kreditů za 

povinné předměty, povinně volitelné či pouze volitelné. Kreditová struktura v bakalářském a 

magisterském studiu je zobrazena v tabulce č. 3. Podstatně zajímavější je analýza kreditního 

přehledu v bloku povinně volitelných předmětů, kde se zobrazí, jak široká je nabídka 

předmětů, ze kterých si student vybuduje svůj učební plán, nebo naopak, jak je na některých 

univerzitách striktně dán učební plán předem, kdy student musí splnit předměty povinné a 

v povinně volitelných má k výběru pouze minimum předmětů navíc, než kolik musí splnit. 

K univerzitám, které nabízejí velkou volnost ve výběru předmětů patří Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova, Ostravská univerzita a naopak, k těm 

dodržujícím striktní učební plán řadíme Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 

Západočeskou univerzitu v Plzni. Pravidlem je, že velké univerzity mají širší nabídku 

povinně-volitelných předmětů.  
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Tabulka 3: Společný základ v pregraduální přípravě. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Univerzita povinné A povinně 

volitelné B 

volitelné C celkem 

A+B 

 kredity kredity kredity 

JU 30 16 6 46 

MU PdF 34 6 0 40 

MU PřF 14 5 0 19 

OU 6 16 18 22 

TUL 31 11 0 42 

UJEP 14 9 0 23 

UK 15 1 0 16 

UPOL 9 4 0 13 

ZČU 13 17 10 30 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

JU 16 34 0 50 

MU PdF 28 7 0 35 

MU PřF 8 22 0 30 

OU 1ob 20 8 4 28 

2ob 20 8 4 28 

TUL 45 13 0 58 

UJEP ZŠ 28 0 0 28 

SŠ 26 0 0 26 

UK 1ob 10 8 0 18 

2ob 10 8 0 18 

UPOL 4 5 0 9 

ZČU ZŠ 26 6 0 32 

SŠ 26 6 0 32 

Zdroj: akreditační spisy jednotlivých studijních oborů, vlastní zpracování. 

 

4. Závěr 

Ani jeden rok sběru informací a podkladů od vedoucích kateder a ze studijních oddělení 

bohužel nestačil k tomu, aby zde mohly být správně prezentovány počty absolventů učitelství 

geografie za období let 2010–2015. Problémem v českém prostředí je fakt, že tyto statistické 

údaje nikdo nezaznamenává, a proto nejsou k dispozici ani při analýze pracovního trhu. Pro 

potřeby tohoto výzkumu byla v několika případech dodána kompetentními osobami čísla, 

která jsou nevěrohodná. Tyto chyby vznikly tím, že dvouoborové studium učitelství je často 

akreditováno pod různými fakultami, které ale při sběru dat nespolupracují.  
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Velkým problémem je také určení profesního zaměření jednotlivých akademiků 

vzdělávajících učitele. V akreditačních spisech jsou sice uvedeny charakteristiky vyučujících, 

ale reálně pak vyučují i jiné osoby.  Ani z osobních dotazníků v akreditačních spisech není 

možno přesně stanovit vědecké zaměření oborových didaktiků, jelikož jejich dizertační, 

případně habilitační práce jsou vesměs z jiného oboru. Určit tak, kdo je na katedře více 

fyzickým geografem, kartografem, demografem nebo didaktikem, je mnohdy nemožné. 

Kvantitativní výzkum tak byl proveden ve všech bodech určených již v abstraktu, ale 

kvalitativní bude nadále pokračovat.  
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Abstrakt.  

Analýza potenciálu barokní komponované krajiny pro didaktiku zeměpisu. Vedle analýzy 

metodické a formální rozlišuje diskurz základních didaktických přístupů včetně symbolicko-

didaktické transformace duchovní vrstvy krajiny.  

Klíčová slova: barokní krajinná kompozice, barokní komponovaná krajina, sakrální krajinná 

kompozice, symbolický didaktický přístup 

 

 

1. Úvod  

Cílem příspěvku je z didaktického hlediska analyzovat fenomén barokní komponované 

krajiny se zvláštním zřetelem k sakrálním krajinným kompozicím. Z interpretace tohoto 

fenoménu, ke kterému dnes dospěla česká vědecká literatura, převážně kunsthistorická, lze 

odvozovat vzdělávací cíle výuky geografie a nalézat adekvátní metody a formy geografického 

vzdělávání, které by umožňovaly jejich dosažení. Pokusíme se nastínit didaktickou analýzu 

fenoménu barokních krajinných kompozic na pozadí tří didaktických přístupů (tradičního, 

akčně orientovaného a symbolicko-didaktického) a v každém z přístupů rozlišit potenciál pro 

jeho využití jako didaktické látky. 

1.1 Barokní komponovaná krajina jako fenomén a jako materie pro didaktiku geografie 

Díky specifickým politickým, ekonomickým, demografickým a kulturním podmínkám 

v období po třicetileté válce docházelo v řadě míst dnešního Česka ve středoevropském 

kontextu k unikátnímu plánovanému, velkoplošnému a komplexnímu utváření krajiny a 

vzniku mnoha typů krajinných kompozic. Patří mezi ně barokní zámecké zahrady prostorově 

a koncepčně navazující na architekturu exteriéru i interiéru šlechtických sídel, na ně 

navazující krajinářsko-hospodářské celky (bažantnice, obory aj.), a poutní místa, jejichž 

monumentální architektura je propojena s okolní krajinou alejemi a s drobnou sakrální 

architekturou.  

 

mailto:dostal@apha.cz
mailto:filip.dostal@post.cz
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Zvláštní případ „koncentrovaného“ barokního přístupu ke komponování krajiny jsou tzv. 

posvátné zahrady - sakrální krajinné kompozice, v jejichž funkci zřetelně vystupují do popředí 

duchovní záměry jejich zakladatelů a tvůrců. Jako příklady těchto kompozic s výraznou 

filosoficko-spirituální funkcí lze uvést Valdštejnovu kompozici okolí Jičína z let 1621-1634 

(o sto let později dotvořenou rodem Schlicků), Kuks, Jaroměřice nad Rokytnou, Plasko a 

Mariánskotýnecko.  

    Základními prostorovými vyjadřovacími prostředky barokní komponované krajiny jsou 

dominanty (architektonické a přírodní ve vzájemné harmonii), prostory (s utilitární i 

estetickou funkcí) a prostorové osy jako spojující lineární prvky (průhledy a aleje); tato 

prostorová struktura může být předmětem studia geografických věd (třebaže téma je zatím 

odborně zpracováno v historické a kunsthistorické literatuře). Na rozdíl od kulturní krajiny 

jiných epoch je prostorové uspořádání barokní komponované krajiny zřetelným vyjádřením 

myšlenky a nositelem sdělení (např. osová symetrie jako vyjádření řádu) a je tedy 

výjimečným příkladem pojmu noosféra. 

1.1.1 Potenciál barokní komponované krajiny v tradičním didaktickém přístupu 

 Barokní krajinné kompozice představují didakticky komfortní příklad geografických 

pojmů kulturní krajina, krajinné plánování, estetická funkce krajiny a noosféra. S trochou 

nadsázky lze konstatovat, že charakteristické vlastnosti barokního uměleckého výrazu, jako je 

exaltovanost, teatrálnost a vystupňovaná instruktivnost, lze připsat barokní krajině i jako 

didaktickému příkladu uvedených geografických pojmů. Barokní krajina je také velmi 

názorným příkladem vývoje krajiny v dějinách a historické podmíněnosti přístupu společnosti 

ke krajině, zejména pokud uvážíme, že „…baroko je médium, které zprostředkovalo krajinný 

vývoj, … barokní krajina je středním článkem mezi krajinnou dosud vázanou s agrární a 

řemeslnou revolucí vrcholného středověku a krajinou moderní, ovlivněnou již pokročilým 

zemědělstvím a rozvojem průmyslu“.44 

Vzdělávací potenciál barokní komponované krajiny v tradičním didaktickém přístupu 

spočívá především v šíři uplatnění mezipředmětových vztahů (zeměpis – dějepis - matematika 

resp. geometrie - výtvarná výchova – výchova k občanství – filosofie – náboženství); to 

vystihl Kotalík, když o barokní krajině tvrdí: „… naplňuje myšlenku syntézy všech výtvarných 

disciplín a myšlenku integrace umění, přírody a architektury.“45  

Dominující vyučovací formou v barokní komponované krajině v tradičním didaktickém 

přístupu je komplexní exkurze s možným obohacením o aktivizující úlohy v terénní práci. Lze 

namítnout, že v tomto tradičním přístupu lze dosáhnout pouze cílů nižšího stupně Bloomovy 

taxonomie. Avšak i tyto cíle mohou představovat cíle velké intelektuální náročnosti, pokud 

např. výuku zaměříme na rozvoj dovedností „číst“ resp. interpretovat barokní krajinu 

v kunsthistorických pojmech kontrastu racionálního a senzuálního, přírodního a umělého, 

přirozeného a nepřirozeného, naturalismu a symbolismu, plošného a plastického, lineárního a 

malebného, uzavřených a otevřených forem, mnohosti a jedinečnosti, monumentálního a 

komorního měřítka, okázalosti a intimity.46 

                                                           
44 Sádlo et al. (2005, s. 185). 
45 In Kruml (1995). 
46 Podle Kotalíka in Kruml (1995). 
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1.1.2 Potenciál barokní komponované krajiny v akčně orientovaném didaktickém 

přístupu 

 

    Od aktivizačních úloh lze plynule rozvíjet didaktickou kreativitu v prostoru barokní 

komponované krajiny směrem k heuristickým úlohám, které dávají široký prostor i pro užití 

technologií GIS (práce s leteckými snímky a digitálními kartografickými podklady i 

digitalizovanými historickými mapami a plány). Vzhledem ke skutečnosti, že velká část 

barokních krajin se dochovala v torzovitém stavu (případně nikdy nebyla dokončena), naskýtá 

se možnost pro rozvinutí tvůrčího potenciálu žáků; ti mohou uvažovat o způsobech 

rekonstrukce či dokončení krajinné kompozice tak, aby zůstalo uchováno barokní ideové 

sdělení a současně našly uplatnění současné architektonické a výtvarné přístupy respektující 

dnes dominantní postmoderní využití krajiny). Je zřejmé, že nejvhodnější formou pro tento 

typ výuky je projet. Tato forma přirozeně žáky vhodným způsobem občansky aktivizuje a učí 

je převzetí svého dílu občanské odpovědnosti za tvorbu krajiny, která žáka obklopuje, a 

konstrukci významů, které sděluje. 
 

1.1.3 Potenciál sakrální krajinných kompozic v symbolicko-didaktickém přístupu 

    Geografie jako věda je reálně i metaforicky vázaná k povrchu Země a didaktika oboru 

nemá v konvenčním pojetí mnoho příležitostí k metafyzickému přesahu ve stanovování 

didaktických cílů. Barokní krajina se nabízí jako fenomén, kterým se evropská kultura v jedné 

ze svých vývojových fází pokusila o vytváření jednoty spirituálního a pozemského světa.  

„Barokní krajina má svoji posvátnost, neboť přece k záležitostem metafyzickým přicházíme 

přes fyzis, barokní posvěcení je polidštění krajiny.“47, pro barokního člověka se „… jiný 

božský svět objevuje zakletý do obrazu jednotlivých krajových oblastí českých …“48. Můžeme 

ponechat stranou paradox, kdy barokní snaha vytvořit obraz nebe na zemi, kterou vnímáme 

dnes jako extrémně spirituální, možná stojí na počátku soustavné sekularizace moderní 

společnosti i jí obývaného prostoru;49 zamysleme se nad možností využít i dnes torzo 

barokních krajinných kompozic, zejména sakrálních, pro zcitlivování žáků vůči 

transcendentálnímu zážitku prostřednictvím pobytu v krajině vytvořené spirituálně a 

religiózně uvažujícím tvůrcem. V didaktice geografie neobvyklé metody a formy jako je 

meditace, kontemplace, inscenační metody, nebo metody osobnostně-sociálního rozvoje (s 

možným využitím prvků land-artu) představují pro učitele zeměpisu velkou didaktickou 

výzvu.     

2. Závěr   
  

    Pokusili jsme se ukázat značný didaktický potenciál barokní komponované krajiny, 

zejména jejích sakrálních kompozic.  Tato v evropském měřítku unikátní vrstva české kulturní 

krajiny je pro didaktiku geografie jedinečnou příležitostí přispět vzdělávání žáků nejenom 

prostřednictvím „tradiční“ a „moderní“ výuky, ale i prostřednictvím symbolicko-didaktického 

přístupu a tím se zaměřit společně s jinými obory vzdělávání i na formování spirituální roviny 

osobnosti žáka. Konfrontací současného a barokního vnímání prostoru si žák minimálně může 

položit otázku po způsobu svého dnešního pobytu v krajině, zpochybnit zaměřenost jejího 

dnešního způsobu utváření, a především se může začít tázat po smyslu své existence ve světě 

jako takovém. Ani didaktika geografie by tyto výchovné cíle neměla opomíjet.   

                                                           
47 Sádlo et al. (2005, s. 180). 
48 Kalista (2005). 
49 Baroko jako počátek sekularizace interpretují Kučera a Rak (1983). 
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Abstrakt.  

Problematika vědecké identity didaktiky geografie (dále i DG) souvisí s řadou faktorů, které v 

konečném důsledku mají cyklický efekt, který se na úrovni vědy může podepisovat pozitivně 

nebo naopak. K předmětné problematice přistupujeme v kontextu dalšího rozvoje DG, 

výchovy vědeckých pracovníků a možností vědecké a odborné graduace v daném   oboru. 

Kardinálním problémem současné doby je již více než desetiletí přetrvávající nepříznivý stav 

na Slovensku (v Čechách ještě déle) v akreditaci pracovišť pro habilitační řízení a inaugurace 

v didaktice geografie. Není to problém národní, týká se širšího evropského prostoru (podle 

dostupných informací minimálně zemí V4-ky). V příspěvku se zamýšlíme nad současným 

stavem vědeckého výzkumu v DG, nad úrovní PhD. prací, nad příčinami daného stavu a 

možnostmi řešení. Didaktika geografie jako pedagogická vědní disciplína vychází 

z metodologie pedagogického výzkumu no zároveň je vázáná jej důsledně respektovat a 

korektně využívat.  Proto se nevyhneme preciznější akceptaci požadavků na kvalitu výzkumu 

kladených na jednotlivé typy závěrečných a kvalifikačních prací, které reprezentují úroveň 

vědeckých přístupů při řešení pedagogické reality a zároveň odrážejí vědeckou identitu 

didaktiky geografie. Uvádíme také možné přístupy při tvorbě koncepcí a modelů 

výzkumnému designu PhD. prací, Vycházíme z vlastní praxe při vedení úspěšných 

doktorských prací (dosud tří obhájené a čtvrtá po disertační zkoušce) ale i ze zkušeností při 

jejich oponování na různých pracovištích, také z vedení a oponování desítek diplomových a 

rigorózních prací. Uvedené náměty v žádném případě nejsou pokusem o metodologický 

diktát, je to jen ukázka toho, co se osvědčilo, čím i v budoucnu jistě nic nezkazíme, spíše 

naopak. 

 

Klíčová slova: didaktika geografie, vědecký výzkum, úroveň PhD. prací, výzkumný dizajn  

 
 

 

1. Úvod  
 

    Výskum geografického vzdelávania je zdrojom jeho vedeckého poznávania a prispieva aj 

k identite didaktiky geografie ako relatívne samostatnej vednej disciplíny. Dokazuje to aj 

pozornosť, ktorá je tejto problematike venovaná aj v USA, kde bola spracovaná stratégia 

ďalšieho výskumu geografického vzdelávania (Bednarz et al 2013). Anglo-americký prístup 

ku skúmaniu geografického vzdelávania sa od stredoeurópskych prístupov líši v orientácii na 

učenie sa žiakov, čomu je podriadená i orientácia perspektívneho výskumného zamerania 

(Řezníčková, 2015, s. 281).  Problematikou výskumu sa zaoberala aj Komisia geografického 

vzdelávania Medzinárodnej geografickej únie, ktorá pripravila Medzinárodnú deklaráciu 

o výskume v geografickom vzdelávaní (International Declaration on Research in Geography 

Education, 2005).  

 

mailto:jan.kancir@unipo.sk
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V nej je tematické zameranie výskumu členené do piatich dimenzií: učiaci sa jedinci 

(learners) a vyučujúci (educators), kurikulum a výučbové zdroje (curriculum and resources), 

prístupy a spôsoby výučby (pedagogy), politické subjekty, vplyv politiky a historické 

súvislosti (policy makers, influences and historical context), realizácia výskumu (research 

practices) (Mádziková, Kancír, 2015, s. 27). 

 

1.1 Didaktika geografie ako súčasť odborových a predmetových didaktík.  
 

    V súčasnosti sa u nás didaktika geografie zaradzuje k odborovej didaktike prírodných vied. 

Avšak  vzhľadom na komplexnosť predmetu jej štúdia, nie je toto zaradenie jednoznačné. Ak 

by sme sledovali trendy spoločenskej  relevancie výskumu oboch zložiek  krajinnej sféry, 

dochádza k dominancii jej humánnej zložky a trendy naznačujú, že tento proces je 

pravdepodobne nezvratný. V  štátnom vzdelávacom programe na Slovensku je geografia ako 

vyučovací predmet už zaradená do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, teda ocitá sa v 

oblasti spolu s dejepisom a občianskou náukou, nie ako donedávna tradične s  fyzikou, 

chémiou a biológiou. Didaktika geografie ako je pomerne mladá vedná disciplína. Vlastne až 

do 70-tych rokov sa zachovávalo označenie „metodika geografie“. Dnes vnímame metodiku 

ako súčasť didaktiky, ktorá je pragmaticky prepojená s potrebami školskej praxe a edukačným 

procesom. Vo väčšine definícií  didaktiky geografie sa objavujú aspekty, ktoré sú práve 

typické pre metodiku geografie: obsah a proces  geografického vzdelávania.  Ak didaktiku 

geografie definujeme ako vedeckú disciplínu, musíme dbať o to, aby jej definícia bola 

podložená aj realitou, aby neexistovala len na papieri. Medzinárodná charta geografického 

vzdelávania je jedným z najvýznamnejších dokumentov  v novodobej histórii didaktiky 

geografie. Siedma časť charty sa zaoberá výskumom v geografickom vzdelávaní.  Z toho 

vyplýva aj jedna z dôležitých úloh DG a tou je jej rozvoj v  oblasti vedy a výskumu,  výchova 

vedeckých pracovníkov, etablovanie školiacich pracovísk, vytváranie podmienok pre 

možnosti odbornej a vedeckej  graduácie – PhD., habilitácie a inaugurácie. Bez dôsledného 

napĺňania tejto úlohy, na ktorú sa v posledných desaťročiach zabúda, nemožno budovať 

vedeckú identitu odboru. Práve posledná poznámka sa týka kardinálneho problému ďalšieho 

rozvoja DG a jej perspektív.  Na Slovensku nemáme stabilne akreditované  pracoviská pre 

tretí stupeň VŠ vzdelávania v didaktike geografie (tohto roku sa to podarilo  na Katedre 

geografie UMB v Banskej Bystrici), no hlavne nemáme možnosti habilitačných pokračovaní a 

inaugurácií. To sa v didaktike geografie, pokiaľ viem, týka širšieho európskeho priestoru (SR, 

ČR, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko...). Táto situácia nevznikla včera. Na Slovensku trvá  od 

roku 2003. V ČR, myslím, ešte dlhšie.  Ak nebudú kvalitní docenti a profesori, nebudú 

školitelia ani akreditované pracoviská, nebude ani veda a možno nebude ani didaktika 

geografie. Prečo je to v didaktikách ostatných prírodovedných disciplín inak? 

 

1.2 Čo je veda a čo veda nie je?  
 

    Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky 

systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v 

zdôvodnenom kontexte. Znaky vedy: predmet, jazyk (teóriu), metodológia, musí  byť schopná 

svoje zistenia zovšeobecniť a to pomocou logických či matematických nástrojov. Musí 

dokázať svoje tvrdenia nielen overiť, ale musí  byť schopná ich aj vyvrátiť.   Súčasná veda 

vychádza z pozorovania, alebo experimentu, pričom tieto musia byť opakovateľné a voľne 

prístupné. Zmyslom tejto činnosti je formulovanie hypotéz, vyvodzovanie predpovedí a 

napokon ich testovanie. Ak sa predpovede potvrdia, a hypotéza je vnútorne konzistentná, 

stáva sa teóriou (do jednej teórie sa obyčajne spája väčšie množstvo hypotéz). Toto sa bez 

pozorovania a experimentu nedá.  
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    Bez experimentov dokážeme síce vytvárať úchvatné teoretické konštrukcie a v tom lepšom 

prípade rozhodnúť, či sú logicky konzistentné a jednotlivé výroky správne odvodené. No 

nedokážeme ich s istotou vedecky potvrdiť či odmietnuť. 

    Dá sa povedať, že každý odbor ľudskej činnosti, ktorý nespĺňa uvedené kritéria sa 

vystavuje riziku spochybnenia svojej vedeckej identity. Človek potrebuje aj hudbu, výtvarné 

umenie, či poéziu no preto ich nemusíme radiť medzi vedy. Podobne  je to s filozofiou, etikou 

či teológiou. Ak by sme precízne vnímali doteraz uvedené kritériá vedy, tak by medzi vedy 

nepatrili mnohé ďalšie odbory ľudskej činnosti, ktoré sú síce veľmi dôležité a zaujímavé no 

ich výstupy majú odborný a nie vedeckovýskumný charakter. 

 

1.3  Pedagogický výskum a výskumný projekt. 
 

    Jednotlivé hľadiská klasifikácie pedagogického výskumu sa pokúsime hodnotiť z pohľadu 

ich primeranosti  pre výskum v didaktike geografie (úroveň PhD. prác).  
 

 Podľa funkcie (využitia výsledkov): 

- základný – rieši základné teoretické problémy vedy, 

- aplikovaný – je určený priamo k riešeniu pedagogických problémov praktickej povahy. 

 Podľa poznávacích cieľov: 
- orientačný (prieskum) – poskytuje orientačné poznatky o skúmanom probléme, 

- popisný (diagnostický) – podrobnejší popis daného stavu, 

- vysvetľujúci (explikatívny) – overovanie hypotéz, vysvetľuje funkcionálne a príčinné 

vzťahy. 

 Z hľadiska veľkosti výberového súboru (vzorky): 
- vyčerpávajúci – zahŕňa celý základný súbor, 

- reprezentatívny – výberový súbor, ktorý reprezentuje danú populáciu (rôzne druhy výberov 

– náhodný, zámerný, dostupný, stratifikovaný...), 

- nereprezentatívny – výsledky sú nevýznamné.  

 Podľa stupňa komplexnosti: 
- komplexný – poznávanie pedagogickej reality v jej maximálne možnej celistvosti, 

- parciálny (čiastkový) – skúma vybrané aspekty (premenné). 

 Z hľadiska dĺžky trvania: 
- jednorazový – skúma stav, postoje, úroveň vývinu javu..., 

- opakovaný – použitie rovnakej techniky s časovým odstupom, 

- dlhodobý (longitudinálny) – súvislejší kontakt s výskumným objektom. 

 Podľa použitej metodológie: 
- scientistický (kvantitatívny) – exaktný výklad (explanácia) a predvídanie  skúmaných 

javov, 

- humanistický (hermeneutický) – zmysel a postdikcia analyzovaných javov. 

 Pre potreby DG by zrejme vyhovovalo ako základné členenie na: 
- teoretický výskum – orientuje sa na konštrukciu teórie (postdoktorandi, docenti 

a profesori), 

- empirický výskum – pre všetkých ostatných (samozrejme hlavne pre PhD.). 
 

Teda aký by mal byť vhodný výskumný projekt PhD. prác? 

Aplikovaný, vysvetľujúci (explikatívny), reprezentatívny, parciálny (čiastkový), dlhodobý 

(longitudinálny), scientistický (kvantitatívny),  empirický výskum.  
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1.4 Empirický výskum, dizajn experimentálneho výskumu a štruktúra PhD. práce. 
 

Typy empirického výskumu  
 Prieskum 

 Experimentálny výskum 

 Výskum ex post facto 
 

Dizajn experimentálneho výskumu 
 Formulácia výskumného problému 

 Stanovenie vedeckých hypotéz a ich zdôvodnenie 

 Výber výskumnej vzorky 

 Výber výskumných metód a techník 

 Zhromažďovanie výskumného materiálu 

 Spracovanie výsledkov a ich interpretácia 
 

Teda štruktúra PhD. práce by mala obsahovať: 

• Teoretické spracovanie predmetnej problematiky. 

• Prieskum (zistenie skutočného stavu v edukačnej praxi) – spracovanie výsledkov a ich 

interpretácia. 

• Návrh edukačných opatrení zameraných na pozitívne zmeny v danej oblasti. 

• Experimentálne overenie účinnosti navrhnutých opatrení. 

• Spracovanie výsledkov príslušnými štatistickými metódami (vrátene testovania hypotéz). 

• Interpretácia výsledkov výskumu. 

• Závery a zovšeobecnenia. 

1.5 Aká je realita a kde hľadať príčiny? 

Prevažná časť PhD. prác nezodpovedá uvedenej štruktúre ani dizajnu experimentálneho 

výskumu. V niektorých prácach bola riešená geografická problematiku (zvyčajne 

deskriptívnym spôsobom – napr. komplexná či parciálna charakteristika regiónu) a následne 

(posledná kapitola) boli odporúčania na možnosti využitia týchto poznatkov v edukačnej 

praxi. Viaceré práce mali spracovanú teoretickú časť, prieskum a návrhy (napr. učebné 

osnovy a plány, návrhy obsahových a výkonových štandardov, pracovných materiálov...) bez 

exaktného overenia ich účinnosti. Niektoré sa posunuli až k formulácii hypotéz, tým však aj 

skončili. Vrcholom neadekvátne nízkej úrovne sú práce končiace prieskumom na  

nereprezentatívnej vzorke respondentov a slabou  kvalitou interpretáciou výsledkov 

(deskripcia získaných údajov, bez vlastnej myšlienkovej analýzy, nezrozumiteľné grafické 

vyjadrenia a tabuľky) – toto je neprípustné ani v Bc. prácach. Niektoré práce sa pokúšali 

o kvalitatívny výskum no s nezvládnutou metodológiou a nízkym stupňom erudície 

výskumníka nepriniesli požadovaný efekt.  

    Príčiny súčasného stavu vedy a výskumu v DG možno  hľadať vo viacerých rovinách: 
 

Vedecká a odborná úroveň školiteľov. Ťažko možno očakávať odbornú erudíciu pri vedení 

doktorandov od školiteľa, ktorý sám vo svojich prácach a pri svojej graduácii  nerealizoval 

kvalitný výskum, ktorý neovláda problematiku metodológie pedagogického výskumu 

teoreticky i prakticky.  

Úroveň  výberového konania doktorandov. Bude potrebné zvýšiť nároky na kvalitný výber 

uchádzačov s požadovanými  kompetenciami pre túto formu štúdia. 
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Úroveň  konceptu PhD. práce a hlavne  jeho výskumného dizajnu. Nemožno tolerovať na 

tejto úrovni  deskriptívne  šetrenia,  prieskumy,  zisťovania stavu, bez následných návrhov 

edukačných opatrení a ich experimentálneho  overenia, so serióznym štatistickým 

spracovaním, analytickou interpretáciou a syntetickým zhodnotením.  

    Posledné dve úrovne súvisia s kvalitou práce predmetových komisií pre PhD. štúdium. Vo 

viacerých prípadoch sme boli svedkami  snahy pracovísk o úspešnú obhajobu CSc. a PhD. 

prác za každú cenu, aj keď len veľmi povrchne alebo vôbec nespĺňali požadovanú kvalitu 

pedagogického výskumu. Rieši sa to často hľadaním oponentov, ktorí by boli ochotní napísať 

pozitívny posudok. Nemyslíme si, že urýchlením či masifikáciou doktorandského štúdia, 

habilitácií a inaugurácií na úkor kvality výskumu dôjde k samospaseniu, skôr naopak. Taktiež 

je veľmi potrebné aj v budúcnosti prihliadať na vedeckú úroveň uchádzača o habilitačné 

konanie a kvalitu doktorandských prác  (úroveň vedeckej školy) pri inauguráciách. Nie je 

možné udeľovať docentúry a profesúry len za zásluhy odborného charakteru, ktoré nie sú 

kryté výskumom  (aktivity v odborných činnostiach - tvorba či participácia na vzdelávacích 

programoch, geografických olympiádach, tvorba učebníc a metodických materiálov...). 

Nevyhnutnou podmienkou na pozitívnu zmenu v oblasti vedy a výskumu v didaktike 

geografie je vytvorenie podmienok na možnosť kontinuálnej realizácie  odbornej a vedeckej  

graduácie na všetkých troch úrovniach (PhD., habilitácie a inaugurácie).  

2. Záver 

    A kruh sa uzatvára. Ak nebudú možnosti kvalifikačného rastu (habilitácie a inaugurácie), 

nebude docentov a profesorov,  nebudú školitelia ani akreditované pracoviská, nebude 

zabezpečená kvalita výskumu a tým na hlinených nohách postavená vedecká  identita 

didaktiky geografie. A možno didaktiku geografie znovu nahradí metodika geografie, ktorá sa 

bude venovať  osvedčeným metodickým postupov vo vyučovaní na báze intuície skúsených 

učiteľov. To však bude znamenať, že sa už nebudeme musieť zamýšľať nad otázkou do ktorej 

z odborových didaktík patríme.  
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Abstrakt.  

Používání metodických postupů badatelsky orientovaného vyučovaní (BOV) v běžné výukové 

praxi na základných školách v Česku a na Slovensku je jen v počátcích. Na vzdory tomu, je 

BOV už několik roků teoreticky i prakticky rozvíjené na akademické úrovni. Považované je 

za jednu z aktivizujících metod vyučování, doporučované na zatraktivnění výuky a vzbuzení 

zájmu žáků o učení se. Fyzicko-geografická témata nabízejí možnosti motivace dětí k bádání. 

Cílem výuky fyzické geografie je vysvětlit žákům procesy a jevy, které se odehrávají ve 

fyzicko-geografických složkách krajiny. Ideálně alespoň v některých případech propojit 

výuku v třídě s praktickou výukou v terénu a zároveň využít mezipředmětové vazby daného 

učiva a již získané kompetence žáků. Nevyhnutelným předpokladem k tomu je odborně 

připravený učitel, časová náročnost jeho přípravy na vyučování, technické vybavení. 

Příspěvek prezentuje vlastní námět na využití BOV při výuce vybraných tematických celků 

zeměpisu, fyziky a přírodopisu „Přírodní obraz Země“, „Životní prostředí“, “Terénní 

geografická výuka, praxe a aplikace“ a zároveň „Zvukové děje” a „Biologie člověka“. Námět 

aktivity “Měříme hluk v terénu” je ukázkou aplikace mezipředmětových vazeb a propojení 

učiva shodné vzdělávací oblasti Člověk a příroda a zároveň různých vzdělávacích oborů – 

zeměpisu, fyziky a přírodopisu, na 2. stupni základní školy. 

Klíčová slova: zeměpis, badatelsky orientovaná výuka, terénní výuka, vyučovací metody, 

aktivizace, motivace, mezipředmětové vazby 

 

1. Úvod  

Význam oborových didaktik v našem geoprostoru posledních letech roste 

(Brockmeyerová-Fenclová a kol. 2000, Trna 2005, Stuchlíková a kol. 2015). Oborové 

didaktiky obecně, aj u nás, a hlavně didaktiky přírodovědných předmětů, byly totiž postaveny 

před výzvu – přizpůsobení a zatraktivnění výuky ve škole pro generace žáků, kteří vyrůstají v 

podmínkách ovlivněných progresívními informačními a komunikačními technologiemi, tj. 

informačním boomem, informatizací společnosti, internetem, chytrými telefony ap. Jde o teda 

o úplně jiné sociální prostředí, v jakém se formovaly předchozí generace (Howe a Strauss 

2000, Pupala 2004, Papáček 2010, Woodman a Wyn 2014), do které patří i současní učitelé. 

Dnešní školou povinné děti mají odlišné dispozice, potřeby, nároky.  
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Tento fakt přímo souvisí s tzv. krizi ontodidaktického aspektu oborových didaktik (blíže 

Papáček 2010, s. 36, Stuchlíková 2013), která vyplývá z těžkostí, ani ne tak zásadní revize, 

spíše specifikace (výkladu) školního kurikula v návaznosti na expanzi poznatků dané vědecké 

disciplíny. Jde o problém hledání smysluplné transformace zvyšujícího se objemu nových 

poznatků oboru do vzdělávacího obsahu (Shulman 1987) a potenciální redukci objemu, resp. 

výběr základního kompendia učiva daného školního předmětu (Bičík 2014).  

Znamená to, že dnešní děti se vyvíjejí v podmínkách záplavy informací různého druhu. Při 

setrvávání na tradiční formě výuky, nejsou schopny v ideální míře informace absorbovat, 

orientovat se v nich, selektovat ty bazální od méně podstatných, propojovat je, hledat mezi 

nimi souvislosti, logicky je zdůvodňovat. Pozice a role školy, učitelů a především charakter 

samotné výuky, by se tak měl přizpůsobit nové sociální situaci a přímo v školní praxi měnit v 

zásadě z tradiční transmisivní na konstruktivistický (Young 1996, Hejný a Kuřina 1998, Bílek 

a kol. 2008, Vávra 2008). I když příkladů a podnětů, podpořených ze strany státu, Evropské 

unie, neziskových organizací je nespočet (vzdělávací projekty a programy MŠMT, Člověk 

v tísní, Sdružení Tereza; Metodický portál RVP; Nezvalová 2008, Bulletin 2015, TPL 2015 a 

mnohé jiné), stále má české školství v konkrétní změně charakteru výuky velké rezervy. 

Jedním z důkazů je, v posledních letech stále ještě přetrvávající, zaostávání našich žáků v 

mezinárodních srovnáváních IEA50 s jejich vrstevníky (Straková a kol. 2006, Karvánková et 

al. 2017 s. 3), právě jako důsledek převládajícího využívání klasických metodických přístupů 

ve výuce. Velice trefně, i když na margo slovenských žáků, podstatu problému vystihuje Z. 

Humajová a kol. (2008 s. 20).51  

Geografie, jako vědecké disciplíny s multidisciplinárním dosahem, a její didaktiky, se tento 

problém dotýká obdobně. Pole působnosti didaktiků geografie spočívá tedy na jedné straně 

v pokračování vytváření podmínek pro odborně vyvážené geografické vzdělání žáků 

(Hofmann 2006). A to, na jedné straně, posilováním teoreticko-metodologické báze didaktiky 

geografie založené na výzkumu (v duchu klíčových výzkumných otázek např. v pojetí D. 

Rězníčkové – 2015, s. 281) a aplikací výstupů do obsahu a formy geografického vzdělávaní. 

Na straně druhé, nerezignovaně a metodicky aktivně, zabezpečovat výchovu učitelů 

pro školní praxi. Zároveň také vytvářet konkrétní metodické náměty, kopírující a uplatňující 

progresivní přístupy ve výuce. Pro samotné zlepšení výsledků geografického vzdělávání žáků 

je také nezbytný jistý druh odvahy, aktivní přístup a převzetí odpovědnosti samotných škol, 

předmětových komisí a učitelů při vytváření a revidovaní konkrétních školních vzdělávacích 

programů (ŠVP). ŠVP nemají být jen nekonkrétní kopií RVP (Kol. 2013). ŠVP povinně 

vycházejí z RVP, který je pro ně bázovou odborně-metodickou příručkou, jistým vodítkem. 

Důležité však je, aby ŠVP představoval detailně rozpracovaný materiál, s konkrétním učivem, 

konkrétními úkoly. Tj. konkrétní plán, založený a vycházející z kombinace částečně 

klasického (povinná výuka zmiňovaného základního kompendia učiva předmětu) a hlavně 

konstruktivistického přístupu ve výuce52.  

                                                           
50 IEA – anglická skratka Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement). Její výzkumní institut IERI se opirá o výsledky 

různých výzkumů úrovně vzdělávání jako jsou IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, OECD-PISA, US-NAEP, IALS, ALL 

a jiné (IERI IEA 2016). 
51„..žáci nejsou dostatečně vybaveni schopností použít naučené v praktických situacích či ve vzdálenějších 

kontextuálních podmínkách. Jejich schopnost prokázat praktické vědomosti a zručnosti…není na úrovni, kterou 

vyžaduje transfer naučených vědomostí do nových podmínek. Testy, které obsahují zadání ve formě 

jednoduchých příkazů jim těžkosti obvykle nedělají, problémy však mají s úkoly, které simulují běžné použití 

teorie v praxi, a které od nich vyžadují logický úsudek a nestandardní přístup k řešení problémů…“. 
52 Poměr 20:80, podle názoru D.B.Younga (1996 s. 209), může být brán v úvahu jen orientačně.  
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     Následné uplatňování takého ŠVP školy učiteli při práci se žáky na hodinách v průběhu 

školního roku, by mohl být hledanou cestou zkvalitňování geografického vzdělání žáků.  

Cílem předloženého příspěvku je v nastíněném duchu prezentovat principy jedné 

z konstruktivistických metod výuky, tzv. badatelsky orientované výuky (BOV) a poukázat na 

její vhodné propojení s terénní výukou s využitím mezioborových vazeb. Vzhledem 

k ohraničení rozsahu, je kromě šířeji koncipovaných úvodních poznámek, příspěvek omezen 

na krátký teoreticko-metodologický vstup. V aplikační části je také stručně, prezentována 

konkrétní výuková aktivita na téma z fyzického zeměpisu, s tematickým propojením do 

vzdělávacího oboru fyziky a biologie. Aktivita je koncipována jako praktická, realizovaná „v 

terénu“, tj. mimo třídu a budovu školy.  

2. Teoreticko-metodologický background  

    Přírodovědní a technické vědy a jejich školní předměty, byly ve světě a také v našem 

geoprostoru, mezi žáky i v běžném životě společnosti, celá léta opomínané (MŠMT 2010). Do 

popředí se začaly dostávat na americkém kontinentu koncem 90. let (Stuchlíková 2010, s. 

131). V Europě to bylo o pár let později. Přičemž impulzem byla snaha o navýšení vědeckých 

pozic v souladu s prosazováním idey znalostní ekonomiky (EC 2004). Společenská poptávka 

po inovacích a rozvoji přírodních věd se tak stala podnětem k rozvíjení metodické koncepce 

badatelsky orientovaného vyučování (BOV, Inquiry-Based Education – IBE, resp. Inquiry-

Based Science Education – IBSE, nebo, nebo Inquiry-Based Learning – IBL). Prvním 

propagátorem tzv. „didaktiky bádání“ u nás byl profesor přírodovědného vzdělávání D. B. 

Young z Havajské univerzity, který realizoval v r. 1993 projekt FAST na Slovensku (Young 

1996, s. 210). V Česku se prvně termín BOV objevil v Anglicko-českém pedagogickém 

slovníku (Mareš, Gavora 1999 in Janík, Stuchlíková 2010, s. 21). V didaktice geografie byl 

koncept BOV prezentován na Sympoziu Komise pro geografické vzdělávání IGU, který se 

konal v Helsinkách 6.-10.8.2001. Zmiňuje a analyzuje ho např. Hindle (1993), Healey, 

Roberts (2004), Healey (2005), u nás Hynek (2002), či později Vávra (2009), Řezníčková 

(2013). 
BOV patří mezi aktivizující interaktivní metody výuky, při které žák není pasivním 

přijímatelem informací, ale aktivní součástí výuky. BOV je založená na zvýšení motivace 

žáků, jejich zájmu o učení, aktivitu a samostatnou práci – cestou podpory jejich bádání, 

zkoumaní, objevování ve formě simulace skuteční vědecké práce (Young 1996, Linn et al. 

2004, Stephenson 2007, Karvánková a kol. 2015, Karvánková a kol. 2017). Podobně jako při 

metodě EUR, i při aplikaci BOV učitel působí v pasivní pozici pomahače, průvodce a 

koordinátora výuky, jakéhosi „usnadňovatele“ vzdělávání (Young 1996, Steele a kol. 1998a, 

1998b), a i tato metoda zahrnuje skupinovou výuku, kooperaci mezi žáky navzájem, ale i 

individuální práci. Jejím záměrem je proměnit třídu na studijní skupinu, na učící se kolektiv. 

Pozůstává z více na sebe navazujících fází od identifikace problému, přes kladení otázek, 

hypotéz, jejich ověřování, diskusi až po reflexe a tvorbu závěrů a hodnocení (Young 1996, 

Linn et al. 2004). Představuje tak moderní vzdělávací směr podporující u dětí myšlení obecně, 

kritické myšlení, kreativitu a schopnost řešit problémy. Terénní výuka podle E. Hofmanna 

(2003) patří neodmyslitelně k výuce většiny přírodovědných předmětů, fyzické geografie 

nevyjímaje (Strahler 2001). Je to komplexní vyučovací forma. Z její podstaty vyplívá, že 

v sobě pojímá progresivní vyučovací metody a mezipředmětovou spolupráci.  

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

266 

 

3. Výuková aktivita: Měříme hluk v terénu 

    Námět na výukovou aktivitu byl zvolen jako ukázkový příklad využití předností metody 

BOV a terénní výuky, zároveň také mezipředmětových vazeb, ke kterým uvedené 

konstruktivistické metody pobízí. Představuje snadné propojení učiva ze zeměpisu, fyziky a 

přírodopisu na 2. stupni základní školy. Námět zároveň propojuje výuku v třídě s praktickou 

výukou v terénu, kterým může být školní pozemek či nedaleký park. Dle RVP ZV (Kol. 

2013) spadá výuková aktivita zaměřená na zvuk tematicky a v kombinaci s terénní výukou do 

stejné vzdělávací oblasti Člověk a příroda, ale do různých vzdělávacích oborů (jak bylo 

zmíněno, fyziky, přírodopisu a zeměpisu).  
V rámci předmětu fyziky je tematický celek Zvukové děje většinou probírán v 8. ročníku 

základní školy (dle ŠVP ZV dané školy). Očekávané výstupy žáků v tomto tematickém celku 

jsou směřovány především na rozpoznání zdrojů zvuků ve svém okolí a jejich kvalitní analýze 

včetně schopnosti posouzení vlivů nadměrného hluku na životní prostředí. Obdobně je také v 

8. ročníku, ve vzdělávacím oboru přírodopis, zařazen tematický celek Biologie člověka. Jak 

vyplívá z RVP ZV (Kol. 2013), jedním z očekávaných výstupů tohoto tematického celku je 

nejenom objasnění stavby, funkce orgánů a orgánových soustav lidského těla a vysvětlení 

jejich vztahů, ale i schopnost rozlišení příčin, případně příznaků běžných nemocí a uplatnění 

zásady jejich prevence a léčby. Znalosti a vědomosti žáků získané k problematice zvukových 

dějů a jejich působení na lidský organismus ve vazbě na geografické prostředí lze následně 

ověřit a upevnit v rámci badatelsky orientovaného vyučování v hodinách zeměpisu 

probíhajícího jako součást tematického celku Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. 

Hlavním cílem představované výukové aktivity je tedy seznámit žáky s metodami práce 

s hlukoměrem a vlivem hluku na životní prostředí i člověka samotného. Vzhledem k co 

možná nejefektivnější odezvě výukové aktivity na žáky, je vhodné situovat tuto výukovou 

aktivitu z hlediska časového harmonogramu na konec roku 8. ročníku základní školy, kdy již 

mají žáci potřebné učivo z fyziky a přírodopisu probrané či pak až do 9. ročníků základní 

školy. Aktivita je tedy určená pro děti ve věku 14-15 let. Nevyhnutnými pomůckami jsou 

ruční hlukoměr (finanční náklady cca 2500 Kč). Žáci pracují v týmu, resp. v malých 

skupinách.  

Výukovou aktivitu je vhodné rozdělit do několika fází. Začít krátkým motivačním úvodem 

či pouze evokační otázkou učitele: Jak to, že všechno kolem nás hlučí a bzučí? Nebo možná 

ještě jednoduší otázkou ve smyslu Jak to, že když k Vám mluvím, vy mě slyšíte? Jak vlastně 

vzniká hlas? Těmito otázkami může být v rámci výukové aktivity zahájená fáze přemýšlení a 

kladení si otázek a odpovědí. Hlavním dílčím cílem této úvodní části aktivity je zkusit 

s žáky zopakovat, vybavit si již nabyté znalosti z fyziky a přírodopisu. Učitel by neměl 

zasahovat žákům do diskuze, pouze případně jim napomoci směřovat jejich tok myšlenek, ale 

nechat rozvoj přemýšlení na nich samotných. Samozřejmě je tato fáze výukové aktivity 

ovlivněna nabytými znalostmi žáků a zároveň zkušenostmi a ochotou a umem navzájem 

debatovat a zapojit se tak do fáze obhájení si vlastních názorů. Po zopakování si základních 

informací týkajících se zvukových dějů a principu fungování lidského ucha (vhodné doplnit 

obrázkem stavby lidského ucha), jsou žáci seznámeni s přístrojem na měření hluku (digitální 

hlukoměr) a jeho funkcí a vysvětlením jeho ovládání. Ovládání digitálního hlukoměru je 

velice snadné a žákům ve vybrané věkové kategorii nečiní žádné problémy. Stanovení škály 

intenzit zvuku bude hlavním badatelským úkolem samotných žáků ve fázi kladení si hypotéz 

a výzkumných otázek.  
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V průběhu této části aktivity se ve skupinách pokusí stanovit práh slyšitelnosti, práh 

bolestivosti a následně odhadnout hladiny intenzity zvuku (v decibelech) u vybraných zvuků, 

které je napadnou zrealizovat. Všechny svá tvrzení si zaznamenají a vzájemně prodiskutují a 

dané hodnoty odůvodní. Ve fázi plánování postupu k ověření hypotéz žáci obdrží do skupin 

(4-6 žáků) hlukoměry a mají za úkol vytvořit vlastní stupnici intenzit na základě vlastní škály 

vybraných a vytvořených zvuků (od nejtiššího po nejhlučnější) a případně tuto škálu upravit 

dle naměřených hodnot. Fáze provádění pokusu k ověřování si vlastních hodnot žáky vždy 

silně strhne. V praxi totiž ověřují svou vlastní škálu různých zvuků (mlaskání, tleskání, křik 

jednotlivce, křik skupiny, ruch ulice, šeptání, spadnutí špendlíkové hlavičky, zpívání, ťukání 

datla aj.). V závěrečné fázi vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a ověření hypotéz 

se snaží žáci nejprve ve své skupině vytvořit a sjednotit vlastní škálu hladiny intenzity 

naměřených zvuků, kterou následně porovnávají s ostatními skupinami a společně vytvářejí 

jednu společnou škálu hladin hlasitosti vybraných zvuků. Poté je pozornost žáků upřena na 

společnou diskusi o vlivu zvuku, resp. hluku na životní prostředí a lidský organismus. Žáci ve 

skupinách vytvoří vlastní graf sledující pozitivní i negativní vlivy hluku na lidský organismus 

a prostředí. 

4. Závěr 

    Cílem prezentované aktivity bylo představit příklad využití konstruktivistických 

vyučovacích metod na podpoření zájmu žáku o přírodní vědy. Aktivita zaměřená na zkoumání 

zvuku a hluku formou bádání v terénu umožnila dětem, disponujícím již kompetencemi 

získanými na hodinách z fyziky a biologie, seznámit se s metodami a přístroji na měření 

intenzity hluku, zopakovat si příčiny vzniku zvuku, jeho šíření, princip fungování lidského 

ucha a vysvětlit příčiny vzniku hluku a jeho negativních důsledků na lidský organismus a 

prostředí. Badatelsky zaměřená práce dětí v terénu vzbuzuje v žácích nejenom zájem o 

zeměpis či přírodopis, fyziku, ale obecně také zájem o jejich okolí, přírodu a krajinu, ve které 

žijí. Žáci si během realizace bádání osvojují mnoho dalších postojů, rozvíjí své praktické 

dovednosti a schopnosti aplikace teoretických poznatků v praxi. Zeměpis/geografie je tak, 

vzhledem ke své multidisciplinaritě, jež mu nabízí úzkou vazbu na všechna průřezová témata 

RVP ZV, více než vhodným předmětem pro aplikaci metodických postupů badatelsky 

orientovaného vyučování. Aktivita je příkladem podpory těch dovedností, které našim žákům 

stále chybí. Je jedním příkladem úkolu vhodným na konkretizaci ŠVP. 
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Abstrakt.  
V príspevku je konkretizované jedno miesto ako geografický koncept v priestore, ktorý 

môžeme charakterizovať ako výnimočné miesto z hľadiska vzťahu ľudí k svojmu miestu, jeho 

záchrane pred zničením a starostlivosti o neho.  Obyvatelia si svoje miesto zachránili pred 

výstavbou vodnej elektrárne a priestor lužných lesov so svojim ekosystémom zachránili pre 

ďalšie generácie. Ich snaha je vyjadrená aj v značke regiónu, ktorým chcú ukázať, že im 

záleží nielen na ekonomickom rozvoji svojho priestoru, ale aj na záchrane miesta pre ďalšie 

generácie efektívnym vzdelávaním mladej generácie. Cieľom je viesť mladú generáciu 

k uvažovaniu o danom priestore, možnosti učiť sa a vnímať vzťahy a súvislosti medzi 

jednotlivými prvkami krajiny. V príspevku sa dotýkajú dve línie: jedna je charakteristikou 

miesta ako základného konceptu geografického vzdelávania. V tejto časti je miesto 

SchlossOrth vnímané ako miesto, ktoré si ľudia vybojovali v boji s vládou a lobistami 

a vybudovali národný park. Druhá línia sa venuje možnosti ako toto jedinečné miesto využiť 

na rozvíjanie geografického myslenia vo vzdelávaní spôsobom, ktorý záujme žiakov, ktorých 

sociológovia označujú ako Generácia Z. Ako jednu z možností vzdelávania, ktorú sledujeme, 

je metóda flow learning, ktorá vychádza z teórie flow M. Csikszentmihályiho. Táto metóda je 

jednou z efektívnych metód ako priviesť ku geografii súčasnú generáciu Z, ktorá vyžaduje 

akčnosť a ukázať jej aké možnosti má dané meisto pre  objavovanie, skúmanie a aktívne 

učenie sa.  Donau-Auen a jeho centrum SchlossOrth je príkladom miesta, ktoré si buduje 

svoju značku a využíva ju aj v prospech vzdelávania mladej generácie. Spätná väzba škôl je 

na webových stránkach škôl.  

Klíčová slova: Miesto, priestor, región, vzťah ľudí k danému miestu, Generácia Z, 

geografické myslenie, flow learning.  

 

1. Úvod  

    Rozvíjanie geografického myslenia vo vzdelávaní v spojení s miestom v Národnom parku 

Donau Auen nás priviedlo k uvažovaniu o mieste a jeho význame pre zachovanie krajiny pre 

budúce generácie, o možnostiach, ktoré dané miesto v krajine má z hľadiska ekonomického aj 

z hľadiska vzdelanostného. Národný park Donau-Auen vznikol ako priestor na záchranu 

lužných lesov a postupne sa vybudoval na priestor, ktorý je určený pre vzdelávanie žiakov, 

ale aj návštevníkov.  
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    Toto miesto pre vzdelávanie je už niekoľko rokov budované s ohľadom na didaktické 

princípy vzdelávania generácie Z, ktorá vyžaduje iný prístup. Aktivity, ktoré je možné 

realizovať v zámku SchlossOrth a na priľahlom Zámockom ostrove umožňujú žiakom vnímať 

priestor lužných lesov v jeho vývoji a jednotlivé stanovištia umožňujú objavovať, získavať 

nové informácie, využívať multimediálnu techniku a popritom je tu priestor pre žiakov aj na 

relax a pohyb. Paradoxne Národný park Donau-Auen vďačí za svoj vznik vodnej elektrárni. 

Tú mali postaviť v 80. rokoch neďaleko mesta Hainburg a za obeť jej mali padnúť jedinečné 

lužné lesy, ktoré sa nachádzajú na tomto území.  

    Zabrániť výstavbe elektrárne prišli v roku 1984 desiatky ochranárov prírody, dokonca tu 

niekoľko týždňov stanovali. Nakoniec sa rakúska vláda rozhodla preskúmať význam lužných 

lesov pre človeka a ekosystém. Elektráreň pri Hainburgu nepostavili a v roku 1996 vznikol 

Národný park Donau-Auen. Jeho vzdelávacie centrum je v zámku SchlossOrth v mestečku 

Orth an der Donau. V súčasnosti prebieha zmena celého priestoru lužných lesov tak, aby sa 

vrátila do svojej pôvodnej podoby. K tomu, aby si ľudia dokázali chrániť miesto a priestor je 

potrebné viesť ich k učeniu sa a vzťahu k danému miestu. 

1.1 Miesto v priestore a vzťah ľudí k nemu  

    Koncepcia vzdelávacieho centra je modelom, ktorý môže byť príkladom aj pre nový 

národný park Podunajsko, ktorý sa pripravuje na Slovensku. Zároveň toto vzdelávacie 

centrum je využívané školami v Bratislave a blízkom okolí, pretože vzdialenosť od Bratislavy 

je 35 km, materiály sú v slovenčine a sprievodcovia v Národnom parku sú aj zo Slovenska.  

Toto miesto predstaví viacero príbehov, ktoré rozprávajú o dejinách, sile vôle ľudí, ktorým 

nebolo ľahostajné, v akom prostredí žijú, o tom, ako si chránia svoj priestor a miesto v ktorom 

žijú pre ďalšie generácie.  Je to miesto, ku ktorému majú ľudia vzťah. Priestor sa podľa Tuana 

(Vávra, 2010) stáva miestom, keď mu jedinci dávajú význam. S takým miestom sa jedinec 

stotožňuje, dáva mu meno a vníma ho oddelene od iných miest. Príklad ľudí, ktorí žili v tomto 

priestore a ich boj proti výstavbe elektrárne je dôkazom toho, že ľudia si uvedomujú význam 

miesta pre svoj ďalší rozvoj (sence of place). Pojmy región a miesto patria ku kľúčovým 

geografickým pojmom. Definícia regiónu býva rôzna, vnímanie geografie regiónu sa 

postupne mení. V procese konkurencie s cieľom zvýrazniť svoj potenciál mesta alebo obce sa 

do popredia v geografii dostáva ako dôležitý koncept miesta - place. Podľa Matloviča  miesto 

je kardinálnym konceptom geografie (Matlovič, Matlovičová, 2015, s. 8)  

    Viacerí autori na základe myšlienky Tuanovej topofílie (1979) si uvedomujú, že svet je 

možné poznať cez miesta a to pomocou ľudskej percepcie a skúsenosti. Jeho koncept topofílie 

vyjadroval existenciu citového puta medzi človekom a miestom. Tento tvorí základ pre 

definíciu miesta. Tuan definuje miesto prostredníctvom komparácie s priestorom. Rozdiel 

medzi priestorom a miestom vidí v tom, že priestor je otvorenou arénou akcie a pohybu, ale 

miesto je prerušenie pohybu, zastavení sa a pripútaní sa. Vzťah určitému miestu veľmi úzko 

súvisí s myšlienkou genia loci, ducha miesta. V tom je aj nová výzva pre vzdelávací proces, 

učiť o miestach a regiónoch  cez vzťah obyvateľov  k danému miestu. Tieto myšlienky 

priniesli oživenie konceptu identita, v geografii vo vzťahu k regiónu a miestu chápanom ako 

sense of place  
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1.1.1 Miesto v geografickom myslení  

 

    Geograficky myslieť znamená spôsob porozumenia svetu, odhalenie priestorových 

súvislostí medzi rôznymi miestami a mierkami. Každý jav a proces je zaradený v určitom 

kontexte.  Byť zaradený do kontextu znamená byť prepojený so svojim okolím.  

    Geografia pracuje s viacerými priestorovými konceptmi, ktoré využíva ako nástroj 

kontextuálneho porozumenia javov, procesov a vzťahov v geografickej realite. Gregory 

a Castree vo svojom diele Human Geographyrozlišujú tri základné priestorové koncepty 

humánnej geografie - priestor (space), miesto (place), mierka (scale), v rámci politickej 

geografie sa rozlišuje koncept teritórium, kultúrna a sociálna geografia pracuje s kontextom 

miesta, lokality, identity, ekonomická geografia sa zaoberá pojmami lokalizácia, globalizácia, 

priestor. Osobitnou kapitolou je percepcia miesta. Matlovič ukazuje pozíciu miesta 

v humánnogeografickom bádaní. ShlossOrth a jeho činnosť je ukážkou toho, ako sa mení 

miesto, ak obyvatelia v danom priestore si uvedomujú jeho význam. Je to jedno z miest, ktoré 

môžu byť pre nás vzorom, ako sa dá táto oblasť využiť vo vzdelávaní,  ale aj ukázať, že dobre 

pripravení žiaci budú mať záujem o ďalšie štúdium. Je to podnet k tomu, ako zrozumiteľným 

spôsobom prezentovať verejnosti spoločenský prínos aj geografie s cieľom stimulovať 

decíznu sféru k alokácii finančných prostriedkov aj na rozvoj vedy a spôsob ako pritiahnuť 

záujem talentovaných mladých ľudi o jej štúdium. (Matlovič, Matlovičová, 2012). Je aj 

úlohou školskej geografie aby dokázala, že má svoje miesto v praxi a pritiahla aj inštitúcie 

a peniaze, zvýšila si svoju značku a na druhej strane priviedla k štúdiu čoraz viac žiakov ako 

potenciálnych študentov a pracovníkov v prospech geografie.  Ako uvádza Vávra (2010), ak 

je miesto spôsobom, ktorým sa jedinec pozerá, poznáva, chápe a interpretuje, tak má tento 

koncept miesta významné postavenie vo vzdelávaní 

1.1.2 Miesto ako značka 

    Rakúšania si už v roku 1984 dali vypracovať dve analýzy, aby zistili, čo sa im oplatí viac. 

Vodohospodári vyrátali návratnosť priehrady a ochranári zisťovali medzi ľuďmi ochotu platiť 

vstupné v novom národnom parku. Bolo prekvapujúcim zistením, že ak by sa im len na 20 % 

naplnila očakávaná návštevnosť z prieskumov, národný park by zarábal pre spoločnosť viac 

ako vodné dielo. Tým sa stal miestom, môžeme označiť ako praktická aplikácia konceptu 

miesta v oblasti marketingu územia a ako nástroja regionálneho rozvoja. Vyhlásenie „Jeleň v 

Národnom parku Donau-Auen zarába Rakúšanom viac, ako keby tu bola priehrada“ je 

príkladom prezentácie miesta z hľadiska ekonomického charakteru. Aj keď tento 

marketingový ťah nebol celkom pravdivý, zanechal v návštevníkoch pocit výnimočnosti 

oblasti a podľa riaditeľa Centra, pritiahol do ShlossOrthu veľa návštevníkov. Národný park 

Donau-Auen bol slávnostne otvorený 27. októbra 1996. V roku 1997 získal park 

medzinárodné uznanie od Svetovej únie ochrany prírody IUCN. Toto uznanie je značkou 

kvality a udeľuje sa len územiam, ktoré si obzvlášť zasluhujú ochranu. Národný park je 

príspevková organizácia. Realizuje veľa akcií pre školy, pretože prepojenie teoretických 

a praktických vedomostí prinesie žiakom nový spôsob myslenia. Značka tejto oblasti 

vyjadruje slogan: vzácna príroda pre generácie a vystihuje cieľ Národného parku – zachovať 

a chrániť túto časť Zeme pre ďalšie generácie. Centrom školského vzdelávania v Národnom 

parku Donau-Auen je zámok SchlossOrth. 
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1.1.3 Miesto ako laboratórium pre vzdelávanie  

Zámok SchlossOrth a Zámocký ostrov je miestom pre vzdelávanie. Ak vnímame Donau 

Auen ako dynamický priestor, zámok SchlossOrth je miesto, kde je možné sa v danom 

priestore zastaviť. Práve na tomto mieste je možné žiakov priviesť ku geografickému 

mysleniu. V rámci rozvíjania geografického myslenia žiakov ide o prepojenie miesta 

s prvkami lužného lesa, ich vzniku, zániku, práce s mapou,  možnosť realizovať  pokusy, 

využívať interaktívne zariadenia, sledovať život v rieke v unikátnej pozorovateľni pod 

vodnou hladinou v mŕtvom ramene, sledovať kolobeh života, poznávať stopy zvierat,  

využívať model rieky Dunaj, na ktorom si môžu stavať žiaci priehrady, vidieť proces  

naplavovania piesku pri toku,  pozorovať korytnačky. Pozorovanie a objavovanie je hlavnou 

zložkou vzdelávania v tomto  prírodnom laboratóriu. Zahŕňa komplex ekosystémov, ktoré 

vykazujú veľkú rozmanitosť vzácnych životných prostredí ohrozených druhov rastlín a 

živočíchov. Krajina je výrazne formovaná silou Dunaja, ktorý pravidelne zaplavuje lužný les 

a tieto záplavy majú výrazný vplyv na životný rytmus vodného lesa. Lužné lesy sú 

prirodzeným záchytným priestorom pre záplavy. Tok Dunaja tu vytvára vedľajšie a mŕtve 

ramená, štrkoviská a ostrovy, ktoré bývajú veľmi rýchlo osídlené rozmanitými rastlinami a 

zvieratami špeciálne viazanými na takéto životné podmienky.  

1.1.4 Rozvíjanie geografického  myslenia u žiakov flow learningom  

    Zrod geografického myslenia je úzko spätý práve s miestom. Už z tejto stručnej 

charakteristiky je zrejmé, že geografia študuje kvalitatívne mimoriadne rôznorodé veci, javy a 

procesy, ktoré sú predmetom záujmu iných vedných disciplín. Miesto v geografickom 

priestore môžeme vyznačiť ako územie v zámku a zámockom parku na ostrove. V tomto 

kontextu je pre ňu charakteristické „aktívne, konštruktívne, samostatné, motivované 

a celostné; učenie bez tlaku na dosahované výsledky ktoré sa odohráva v spoločenstve 

učiacich sa jedincov, ktorí začínajú byť nezávislí na vyučujúcom  - vzdelávajú sa pre situácie 

každodenného života Táto nová kultúra vyučovania a učenia sa nachádza svoj teoretický 

základ v teóriách pedagogického a psychologického konštruktivizmu.  

    Samostatné učenie sa žiakov, zavádzanie autentických učebných úloh vyžadujúcich transfer 

naučeného do nových kontextov, generatívne riešenie problémov, verbalizácia procesov 

riešenia úloh, podpora metakognitívnych procesov vyžaduje  náročnejšie myslenie, 

označované aj ako situované učenie (situated learning). Teória situovaného učenia 

uprednostňuje učenie, ktoré má aj teoreticky obsah a zároveň je aplikované v konkrétnom 

priestore. Cieľom je, aby žiaci nedisponovali len kontextovo ohraničenými vedomosťami, ale 

aby boli schopní tieto vedomosti využívať v konkrétnych situáciách, do ktorých sa dostanú 

alebo s ktorými sú konfrontovaní. Napr. v Zámockom parku téma kolobeh života, vždy nové 

mŕtve zviera, na ktorom sa žiaci učia,  ako sa aj mŕtve zviera stáva súčasťou prírody. Vávra 

(2010) uvádza v článku príklad ako rozvíjajú geografické myslenie študentov Libereckej 

fakulty. ShlossOrth je miesto pre rozvíjanie geografického myslenia žiakov základných 

a stredných škôl. Schloos Orth je vzdialený 35 km od Bratislavy a preto je to miesto, kam 

prichádzajú žiaci z Bratislavy a okolia študovať prírodu a vzťahy medzi zložkami prírody.   

    Ale nestačí sa venovať len vzdelávaciemu obsahu. M. Csiszentmihály (2015, s159) uvádza: 

„Dobré veci v živote neprichádzajú len prostredníctvom zmyslov. Niektoré najvzrušujúcejšie 

prežívania sa vytvárajú vnútri mysle, a sú skôr výzvami pre našu schopnosť myslieť, než 

využívaním schopnosti zmyslov“. Súhlasíme s jeho teóriou, že ak sa dá najlepšie niečo 

naučiť, tak najprirodzenejší spôsob je  rozhodnúť sa, aká téma človeka naozaj zaujíma 

a potom začne venovať pozornosť kľúčovým faktom vo vybranej oblasti. S pochopením témy 

príde aj poznanie toho, čo za zapamätanie stojí a čo nie.  
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    Filozofia a veda boli vynájdené preto, lebo myslenie prináša radosť. Veľkých mysliteľov 

vždy motivovala radosť z myslenia viac ako materiálne odmeny, objavovanie nových 

vedeckých myšlienok poháňa radosť, ktorú človek získava nového spôsobu na opísanie 

reality.   

    Stav mysle, v ktorom sa človek dokáže najviac naučiť, nazval stav flow. Myšlienku flow 

Csikszentmihályho pre školy rozpracoval Joseph Cornell (2012) do tzv. metódy flow learning, 

ktorý sa skladá zo 4 fáz. Pre učenie sa v SchlossOrthe uvedené 4 fázy sme rozpracovali do 

nasledujúcich častí. 
 

Fáza 1. Prebudenie nadšenia, vychádza z túžby objavovať.  V súlade s novými poznatkami 

psychológie a neurodidaktiky vychádzame z hlavného konceptu zážitkového učenia. Zážitok 

– priestor v zámku Orth, Zámocký ostrov, stanovištia, ekosystém, prepojenie jeho 

jednotlivých častí, pozorovanie jednotlivých prvkov – lužné lesy, ich rastlinstvo a živočíšstvo 

a ich  vzájomné súvislosti. Ako prvý zážitok získavajú žiaci možnosť realizácie v barokovom 

divadle pri tvorbe lužného lesa.  

Fáza 2. Zameranie pozornosti – v množstve informácií žiakov niektorá vec zaujme, ktorej sa 

budú žiaci chcieť viac venovať.  Okrem zámku Orth pre zameranie pozornosti je vhodný  

Zámocký ostrov so 17 stanovišťami: korytnačka močiarna, hniezdo bocianov, užovky, mŕtve 

drevo, zrašelinovatené drevo, hmyzí hotel, stopy zviera, model rieky Dunaj, rastliny práve 

kvitnúce, pozorovanie vývojových štádií žiab, pozorovateľňa pod vodou, ortofotomapa, 

interaktívny program o vzniku Európy. V tejto časti si žiaci vyberú, čomu sa chcú hlbšie 

venovať  

Fáza 3. Priame prežívanie Ľudia sa najlepšie učia vlastným objavovaním. K tomu majú 

možnosť byť súčasťou hry o vzniku lužných lesov, na interaktívnej tabuli vidieť rieku Dunaj 

a jej činnosť, pozorovať biotop lužných lesov, čo všetko žije v mŕtvom ramene rieky Dunaj. 

Analýza a syntéza poznatkov biotop lužného lesa Pozorovanie života vo vode – podvodné 

laboratórium Objavovanie života vo vode – rastliny, živočíchy, korytnačka, hľadanie miesta 

na mape na interaktívnej ortofotomape. 

Fáza 4. Zdieľanie inšpirácie Pri postupnom zameriavaní si začíname viac uvedomovať, čo 

vidíme, počujeme, hmatáme, cítime a prijímame intuíciou. Súčasťou tejto fázy je reflexia 

žiakov. Efektívnosť takéhoto spôsobu vyučovania si overujeme okrem iného aj analýzou 

webových stránok, ktoré svojim vyjadrením dávajú spätnú väzbu.  

2. Závery 

    Na základe niekoľkoročného sledovania práce so žiakmi a učiteľmi v danom priestore, 

rozhovormi s učiteľmi, sledovania webových stránok škôl, ktoré dané miesto navštívili 

môžeme konštatovať, že  SchlossOrth so Zámockým parkom je ukážka miesta, ktoré 

umožňuje žiakom uvažovať o vzájomných vzťahoch a prepojeniach v danom priestore a danej 

mierke. Príklad z webovej stránky: „Vo štvrtok 21.5.2015 sa zúčastnili žiaci 5.ročníka 

exkurzie NÁRODNÝM PARKOM DONAU-AUEN v neďalekom Orth an der Donau 

v Rakúsku. 

    Napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa výlet vydaril a deti mali možnosť si pozrieť 

multimediálnu expozíciu o živote v lužnom lese na zámku a pozorovať viacero živočíchov na 

zámockom ostrove. Nazreli sme aj do hniezda sokola myšiara, dozvedeli sme sa zaujímavosti 

zo života bocianov na tomto zámku a tiež sme navštívili podvodnú pozorovateľňu, kde nás 

zaujali najmä plávajúca šťuka, jeseter či plotice a tiež ich živá potrava – dafnie a cyklopy.  

    Na brehu sme spoznávali brehové a vodné rastliny, do sieťok sme chytili vodomerky 

a korčuliarky a pozorovali sme korytnačky močiarne. 
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    Vzťah žiakov k danému miestu sa tvorí na základe vnímania vzťahu obyvateľov k danému 

regiónu. Priestor Donau-Auen, je ukážkou toho, ako sa dá vybudovať miesto, ktoré si 

vydobyli obyvatelia daného regiónu, pretvorili ho na miesto, ktoré sa stáva významným 

hráčom v regióne Dolného Rakúska, dokáže si zarobiť na seba. Budovanie svojej značky má 

založené okrem ekonomického prínosu aj na prínose v oblasti vzdelávania, pretože 

vzdelávanie považuje za dôležité pre ďalší ekonomický rozvoj a budovanie značky. Miesto na 

vzdelávanie je vybudované s cieľom rozvoja geografického myslenia, vnímania vzájomných 

vzťahov medzi jednotlivými prvkami krajiny. Metóda flow learning vychádzajúca z teórie 

Csikszenmihályiho je vhodná pre rozvíjanie geografického myslenia a uvažovania o danom 

mieste. O pozitívnom marketingu hovoria aj webové stránky škôl zo Slovenska, ktoré 

pravidelne svoje vzdelávanie prevádzajú v teréne, konkrétne v Národnom parku Donau-Auen.  
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Abstrakt.  
Terénní geografické exkurze jsou nedílnou součástí geografického vzdělávání. Klíčovou 

otázkou však je, jak zaujmout studenty v dnešní době rychlého Internetu a neustálého 

využívání mobilního telefonu? Příspěvek se soustředí na zkušenosti získané během několika 

mezinárodních exkurzí na ostrov Gozo, Malta a studijních cest do Trondheimu v Norsku, 

během kterých byly vyvíjeny, testovány a evaluovány různé participativní a „playful“ metody, 

které mohou sloužit k vyšší mobilizaci studentů. Cílem příspěvku je na příkladu tří rozdílných 

technologií prezentovat možnosti oživení geografických exkurzí skrze moderní geoinformační 

technologie. První prezentovanou technologií je balónové a kite mapování, které lze využít v 

základech kartografie, dálkového průzkumu Země i, jak tomu bylo v případě ostrova Gozo, v 

rámci terénní exkurze. Druhým příkladem je platforma Story Maps od společnosti Esri, která 

umožňuje tvorbu mapově založených webových stránek a deníků, které mohou sloužit 

studentům před, během i po návratu z terénní exkurze. Posledním příkladem „playful“ 

metodologie jsou geohry – mobilní aplikace kombinující zábavné aspekty geocachingu s 

výukovými metodami geografie. Autor v rámci příspěvku představí jednoduchý, český nástroj 

Urwigo, který umožňuje tvorbu prostorových geoher pro mobilní telefony a GPS přístroje.  

Klíčová slova: geohry, DIY mapování, Story Maps, Wherigo 

 

1. Úvod 

Ačkoliv jsou terénní exkurze nedílnou součástí geografického vzdělávání (Holt-Jensen, 

1999), jak je již zmíněno v abstraktu, jsou to také právě geografické exkurze a terénní cvičení, 

které jsou náročné na přípravu, koordinaci a zároveň u nich musí docházet ke kompromisu 

mezi obsahem, metodami a hloubkou studovaného tématu (Marvell, Simm, Schaaf, & Harper, 

2013). Přestože je každé místo specifické a unikátní, existuje určité očekávání, že terénní 

exkurze budou budovat „všeobecné“ znalosti a uvedou studenty do základů terénního 

výzkumu. Vlastní motivace a množství informací, které si studenti zapamatují, jsou dvě 

propojená témata (Eves, Davis, Brown, & Lamberts, 2007), proto je motivací autora 

příspěvku zvýšit motivaci studentů skrze participativní a „playful“ metody53.  

                                                           
53 Do českého jazyka občas překládané jako „hravé“ metody, či „zábavné“ metody, ale autor nesouhlasí ani 

s jedním překladem, a proto používá ustálený anglický termín „playful“.  
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    Autor argumentuje, že playful metody umožňují studentům experimentovat s mapami a 

geotechnologiemi, ať již ve formě sběru dat (kite mapping), tvorbě mapové prezentace (Story 

Maps) či při exploraci terénu za využití geoher (Wherigo). Tyto experiment nabízí prostor pro 

chyby, které jsou ve vzdělávacím procesu spíše stigmatizovány, a hlavně pro učení se 

vlastním tempem. Přístupy popsané níže lze nazvat také termínem „playful mapping“ 

(Perkins, 2009; Sybille & Perkins, 2016) a jsou často používány pro interdisciplinární terénní 

exkurze se zaměřením na inovativní a participativní přístupy ve (geografickém) vzdělávání.    

2. Kite mapování 

Kite mapování, v odborné literatuře často popisováno jako Kite Aerial Photography 

(KAP), patří mezi participativní metody sběru a vizualizace prostorových dat (Pánek, Hrubeš, 

Kubásek, Valůch, & Zahumenská, 2014). K vynesení fotografických zařízení do výšky byl 

drak používán již od 19. století (de Beauffort & Dusariez, 1995). První pokusy o mapování na 

lokální úrovni se připisují plukovníkovi francouzské armády Aimé Laussedatovi. Ten v roce 

1849 experimentoval jak s balónovým mapováním, tak i s draky, avšak neúspěšně (Wolf & 

Dewitt, 2000). První letecký snímek byl však pořízen z balónu o 9 let později v roce 1858 

Gaspardem Felixem Tournachonem. Ten vyletěl balónem do výšky několika set metrů a 

odtud fotografoval vesnici Bicetre ve Francii. Téhož roku se Laussedat znovu pokusil 

mapovat za použití několika draků, výsledky mapování však nejsou k dispozici (Colwell, 

1997). Nejstarší dodnes uchované fotografie byly pořízeny z balónu v roce 1860 S. A. 

Kingem a J. W. Blackem při fotografování Bostonu (Aber, 2008). 

Kite mapování získává v posledních letech na oblibě zejména díky velkému pokroku v 

oblasti techniky a patří mezi přístupy, které pomohly k demokratizaci kartografie (Rød, 

Ormeling, & Van Elzakker, 2001). Ukázkovým příkladem využití tohoto přístupu v České 

republice, bylo použití balónového mapování při „selektivním“ kácení v Národním parku 

Šumava (Valůch, 2011). Získané snímky Hnutí DUHA použilo v soudním sporu, které 

později označilo kácení za nezákonné (Hnutí Duha, 2014). 

V rámci vzdělávacího procesu se jedná o jednoduchou metodu, která může být použita jak 

pro výuku v rámci klasického formátu (přednášky a cvičení) či v rámci terénních exkurzí. 

Jako nosič snímače lze použít buď balón naplněný heliem, to při rychlosti větru do 10 km/h, 

či létací drak při vyšších rychlostech větru (Grassrootsmapping.org, 2010)). V posledních 

několika letech se o znovu rozšíření balónového a kite mapování postaral především Jeffrey 

Warren z MIT (Massachusetts Institute of Technology), který pod otevřenou licencí vytvořil 

software potřebný pro spojení jednotlivých snímků v bezešvý obraz (Warren, 2010) a také 

založil platformu PublicLab.org, která sdružuje zájemce o participativní metody sběru 

prostorových dat.  

Myšlenka kite mappingu je založena na principu DIY (do-it-yourself) a tudíž je velká část 

potřebného vybavení jednoduchá na výrobu a zvládnou ji i studenti během jednodenního 

workshopu. Základem je nosič fotoaparátu (balón či drak (kite)) a samotný fotoaparát54, 

kterému je potřeba upravit vnitřní firmware, aby se choval jako kontinuální snímač. Do 

fotoaparátu je posléze nahrán skript Simple Interferometer pomocí CHDK, který je uložen na 

SD kartě ve fotoaparátu a pomocí funkce Firmware upgrade je skript načten do přístroje. 

Fotoaparát je poté připevněn k nosiči (balón či drak), který je vypuštěn a kontrolován pomocí 

tenkého nylonového lana. Ze získaných fotografií jsou nejprve vybrány ty, které jsou ostré a 

zobrazují kolmý pohled na mapovanou oblast.  

                                                           
54 V ideálním případě fotoaparát značky Canon, které je možné jednoduše přeprogramovat pomocí platformy 

CHDK.  
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Posléze je možné v prostředí webové aplikace MapKnitter.org vytvořit bezešvou 

georeferencovanou leteckou fotografii a výsledný snímek exportovat jako JPG, GeoTIFF či 

TMS. Snímek lze dále šířit a využívat pod otevřenou licencí Creative Commons. Mapování 

pomocí draka či heliového balónu není jen hravou aktivitou pro zpestření výuky, jedná se také 

o efektivní nástroj sběru letecký fotografií v případech, kdy nemohou být nasazena konvenční 

letadla či drony. Příklady využití těchto metod lze najít ve výzkumu geomorfologického 

mapování (Boike & Yoshikawa, 2003), environmentálního mapování (Aber, Sobieski, Distler, 

& Nowak, 1999), mapování během humanitárních krizí (Sklaver, Manangan, Bullard, 

Svanberg, & Handzel, 2006) či studium tučňáků v Antarktidě (Fraser, Carlson, Duley, Holm, 

& Patterson, 1999). 

Obrázek 1: Kite mapping na ostrově Gozo, Malta. 

 
Zdroj: archiv autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

279 

 

Obrázek 2: Georeferencovaný snímek okolí přírodovědecké fakulty UP Olomouc pořízený pomocí balónového 

mapování. 

 

 
Zdroj: archiv autora. 

3. Platforma Story Maps 

Platforma Story Maps55 od společnosti Esri nabízí spojení GIS a  multimediálního obsahu 

(Šebestová, 2015). Proces tvorby je jednoduchý a intuitivní, a proto může zajímavou mapu 

vytvořit prakticky kdokoli. Zapotřebí je pouze přístup k Internetu a  jakýkoliv účet na ArcGIS 

Online, tedy i bezplatný účet Public. V současné době je k dispozici několik možností tvorby 

map s multimediálním obsahem na platformě Story Maps. Uživatelé mohou využít již 

existujících šablon, které lze naplnit vlastními daty, či je propojit s účty na sociálních sítích a 

aplikace automaticky umístí geolokalizovaný obsah (fotografie či videa) na mapu. Druhou 

možností je stáhnout si vybranou šablonu do vlastního počítače, upravit a publikovat na svém 

serveru. 

Dynamické mapy s příběhem mohou být poté využity studenty před odjezdem na terénní 

exkurzi jako zdroj informací o studovaném regionu, mapa se šablonou Story Map 

Crowdsource může být využita během exkurze k participativnímu sběru prostorových dat, 

například lokalit s výskytem určitého druhu geomorfologických prvků. Po návratu z pobytu 

v terénu mohou studenti využít například šablony Story Map Tour k vizualizaci fotografií a 

dat z exkurze na mapovém podkladu. Poutavou ukázkou, jak lze v českém prostředí využít 

aplikace Story Maps, je například nedávno publikovaný Atlas CHKO Pálava (Miklín, 2016). 

Platforma Story Maps nabízí také využití prostorových dat uložených v geodatabázích či 

nasbíraných přímo v terénu. Pomocí propojení s ArcGIS online je možné vizualizovat široké 

spektrum vlastních tematických dat či skrze WMS služby i data cizí.  

                                                           
55 V češtině bývá občas používán název Mapy s příběhem. 
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Mimo klasická prostorová data je možné připojení georeferencovaných multimédií ze 

sociálních sítí (Facebook, YouTube) či na specializovaných serverech (Flickr, Picasa). Díky 

této funkci je možné vytvořit multimediální mapovou prezentaci bez nutnosti konfigurace 

vlastního serveru či složitého programování.  

Obrázek 3: Multimediální prezentace CHKO Pálava vytvořená pomocí aplikace Story Maps. 

 
Zdroj: www.atlaspalavy.cz. 

 

Prezentace studijních materiálů skrze Story Maps se v posledních letech objevuje v mnoha 

oblastech (Kerski, 2015), mezi které se často řadí historie (Abrate et al., 2013; Coleman & 

others, 2015), ale také aktuální problémy dneška, jako například migrace (Kerski, 2013) či 

ochrana ekosystémů (Crocker, Walters, & Morin, 2015; Fox, 2016). 

4. GeoHry 

Poslední část tohoto článku se věnuje možnostem využití GeoHer jako nástroje zvýšení 

atraktivity terénních cvičení a exkurzí. Mezi nejznámější a široce rozšířené aktivity patří hra 

Geocaching, což je hledání schránek (cache) za využití přístrojů s GPS modulem (může se 

jednat o GPS přístroj, či mobilní telefon s GPS čipem). Na základě hry geocaching je 

vystavěna aktivita Wherigo od firmy Groundspeak (firma vlastní také licenci na projekt 

Geocaching.com). Wherigo je rozšíření hry geocaching o úkoly, postavy, vybavení a další 

proměnné, které z klasického hledání uložené schránky dělají dobrodružnou hru v částečně 

digitálním a částečně reálném prostředí. K tvorbě cartridge wherigo (jak je nazývána hra 

v této platformě) lze využít několik možností, které obsahují vlastní naprogramování hry 

v programovacím jazyce Lua, či využití některého z builderů, programů na kompilaci 

cartidges.  

Autor článku ve svém výzkumu používá český software Urwigo (Urwigo, 2015), který 

umožňuje jednoduchou stavbu cartridges pomocí předpřipravených modulů a již 

naprogramovaných funkcí. Podle taxonomie geoher of Nicklase a kol. (2001) spadá Wherigo 

do kategorie location-aware games, tedy her který využívají informaci o poloze hráče a jeho 

vzdálenosti od herních elementů k navigaci a realizaci hry.  
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Základním stavebním kamenem příběhů v prostředí Wherigo jsou Zóny, které určují, kde 

se jaký úkol, informace či aktivita budou odehrávat. Definováním zóny se tedy určí hrací 

plocha pro celou cartridge. V případě využití Wherigo ve vzdělávání může být zvolenou 

zónou například oblast, ve které chcete, aby si studenti něčeho všimli, či aby splnili zadaný 

úkol. Další proměnné, kterou mohou hrát roli při tvorbě Wherigo jsou úkoly (Tasks) a role 

(Roles), které dále rozšiřují možnosti interakce se studenty a umožňují stavbu 

komplikovaných scénářů a situací.  

Obrázek 4: Ukázka prostředí aplikace WhereYouGo (android) pro využití Wherigo cartridges. 

 
Zdroj: archiv autora. 

 

V případové studií realizované autorem článku bylo pro studenty mezinárodní exkurze na 

ostrov Gozo, Malta, připraveno celkem 82 zón rozesetých po celém ostrově. Zóny byly 

rozděleny podle témat, které jednotlivé skupiny řešily v rámci exkurze, a tudíž každá skupina 

měla za úkol navštívit jiná místa ostrova, která se jim specificky hodila do výzkumného 

tématu. Jakmile studenti vstoupili do vyznačené zóny, které mohly být na jejich GPS 

přístrojích jak viditelné, tak i neviditelné, dostali skrze Wherigo aplikaci úkol či diskuzní 

otázku. Na konci hry, po cca 5-6 hodinách, pak proběhla diskuze nad jednotlivými úkoly a 

zhodnocení významu zvolených lokalit pro výzkumná témata jednotlivých skupin. Vzhledem 

k tomu, že GPS přístroje dokáží nejen navigovat k vytyčeným zónám, ale také sledovat pohyb 

a ukládat jej do vnitřní paměti, bylo následně možné také analyzovat zvolenou strategii 

jednotlivých skupin s ohledem na logistiku, efektivnost pohybu po ostrově či způsob využití 

dopravní sítě. Wherigo se v posledních letech prosazuje jako vzdělávací aplikace i 

v negeografických oborech, jako je matematika (Lingefjärd, 2015), informatika (Lovászová & 

Palmárová, 2013) či ekologie (Wallace, 2009). 
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5. Závěr 

Cílem tohoto příspěvku bylo představit tři inovativní přístupy, které lze použít před, během 

i po terénních exkurzích a cvičeních, jak z fyzické, tak i sociální geografie. Autor na několika 

příkladech prezentoval nízkonákladové mapování ve formě kite-mappingu, multimediální 

prezentaci prostorových dat skrze Story Maps a platformu Wherigo pro tvorbu outdoorově 

zaměřených geoher. Představené přístupy poskytují flexibilní nástroje pro aktivizaci studentů 

a zároveň nabízí možnost integrace moderních geotechnologií to již existujících vzdělávacích 

plánů.  

Poděkování  

Příspěvek vznikl za podpory projektu Field-based learning: multidisciplinary mobile 

mapping methods financovaného z rozpočtu Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnership, 
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Abstrakt. 

Článek se zabývá rozborem geocachingu na území ORP Most a jeho aplikací do výuky 

zeměpisu místního regionu na 2. stupni základní školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (RVP ZV) se zaměřením na 2. stupeň základní školy a 

vzdělávací oblast Člověk a příroda. Na základě očekávaných výstupů RVP ZV pro vzdělávací 

obor zeměpis na 2. stupni základní školy, cílového zaměření vzdělávací oblasti a 

vzdělávacího obsahu byly vybrány z provedeného rozboru keší v ORP Most takové keše, 

které se tematicky dají zařadit přímo do praktické výuky zeměpisu, konkrétně tematického 

celku místní region.  
 

Klíčová slova: geocaching, Rámcový vzdělávací program, ORP Most, zeměpis, místní region 

 

 

 

1. Úvod  

    Výuka zeměpisu na základních školách v Česku probíhá ve většině případů v podobě 

frontálního výkladu probírané látky zejména ve třídě. Pro její pochopení a aplikaci do praxe je 

však vhodné také zařadit výuku v terénu. Jednou z možností výuky v terénu a využití 

moderních vyučovacích metod je hra geocaching (Taylor a kol., 2010). Tato hra je 

charakterizovaná jako volnočasová aktivita podporující zájem hráče o své okolí, přírodu a 

turistiku, právě proto je vhodná i do školního prostředí, nejen do výuky zeměpisu, ale i 

ostatních předmětů v rámci mezipředmětových vazeb (Burt, 2010). Předkládaný text je 

zaměřen na problematiku integrace geocachingu do výuky zeměpisu na 2. stupni základní 

školy. Právě touto hrou je možné v žácích rozvíjet zájem o své okolí zajímavou formou a 

zpestřit tak tradiční výuku. Cílem článku je zařazení geocachingu do výuky zeměpisu v 

regionu ORP Most v návaznosti na Rámcový vzdělávací program (RVP) pro ZŠ se 

zaměřením na 2. stupeň, kde vzdělávací obor zeměpis (geografie) spadá do vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda, která navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, který je zaměřen na 

výuku přírodovědných oborů na 1. stupni ZŠ (RVP, 2013).   



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

286 

 

Dalším cílem je provést rozbor existujících keší v regionu a výběr takových, které by se 

daly prakticky zařadit do výuky zeměpisu místního regionu. Uváděný rozbor byl řešen 

v rámci výzkumu bakalářské práce na téma Analýza geocachingu v ORP Most a její využití 

ve výuce zeměpisu na katedře geografie JU v Českých Budějovicích (Polívková, 2015).  

2. Metodika 

    Metodika práce je rozdělena do dvou subkapitol. Subkapitola 2.1 se věnuje základním 

informacím o hře geocaching. Subkapitola 2.2 rozboru a hodnocení keší na ORP Most. 

2.1 Základní informace o hře geocaching 

    Základním principem hry geocaching, známé již od roku 2000, je hledání skrytých 

„pokladů“ tzv. lov keší v terénu pomocí souřadnic GPS (Burt, 2010). Každá keš je v podstatě 

krabička, jejíž velikost může být od staré krabičky na fotofilm až po plastový sud, ve které je 

umístěn „poklad“. Do každé keše patří především logbook, do kterého hráč zapíše její nález, 

dále je možné nalézt například různé předměty na výměnu, záleží však na velikosti konkrétní 

krabičky (Dvořák, 2014).  Pro zájemce o lov je nutné se zaregistrovat na oficiálních 

webových stránkách www.geocaching.com, kde jsou uvedeny základní údaje o každé keši, 

včetně jejího popisu, kam patří typ a velikost krabičky, náročnost odlovu a její tematické 

zaměření. Všechny tyto údaje se nachází v tzv. listingu. Před začátkem hry je důležité se 

seznámit se základními pojmy a pravidly. Jak již bylo zmíněno, prvním krokem je registrace, 

při které se uživatel dozví základní pravidla hry. Před každým samotným odlovem je potřeba 

tyto stránky navštívit pro informace o konkrétních keších, které se dělí dle různých kritérií. 

Základním dělením keší je jejich typologie (www.geocaching.com):  
 

1. Tradiční - Původní, nejjednodušší a nejčastější typ keše. Tuto krabičku najdete vždy na 

zeměpisných souřadnicích uvedených v listingu. 

2. Mystery - K získání souřadnic je potřeba nejprve vyluštit určitou hádanku či rébus, což probíhá 

tzv. domácí přípravou, neprobíhá tedy v terénu. 

3. Multi - K nalezení krabičky musí hráč projít několika místy – stanovišti. Jednotlivá stanoviště 

mají vlastní souřadnice, ke každému následujícímu odkazuje předchozí zastavení. Po 

absolvování všech částí lze vypočítat finální souřadnice a poté nalézt hlavní krabičku. 

4. Wherigo – Jde o tzv. hru v reálném čase a k odlovu je třeba kvalitnější vybavení. Buď 

speciální GPS, nebo chytrý telefon podporující funkci, která hraní hry umožní. V rámci hry se 

hráč  interaktivně zapojuje do příběhu v přístroji, který ho naviguje na určitá místa v terénu. 

5. Earth - Jedná se o typ keše, kde na zadaných souřadnicích nenajdeme krabičku, ale pouze 

hráče zavedou ke geologicky zajímavému místu. Pro úspěšný odlov je třeba většinou 

odpovědět ownerovi (zakladateli keše) na otázky týkající se daného místa nebo se na tomto 

místě vyfotografovat. 

Důležitou vlastností keše je také její velikost, která může být mikro (menší než 100 ml), 

malá (100 ml až 1 l), střední (1–20 l), velká (20 l a více) nebo jiná (nespecifikovaná velikost). 

Obecně v geocachingu platí, že do měst, kde se pohybuje více lidí, se umísťují krabičky 

menší velikosti. Ve větší vzdálenosti od měst, kde je více možností krabičky ukrýt a také 

nenápadně odlovit, se umísťují keše větší velikosti. Mezi další vlastnosti patří i obtížnost 

nalezení keše (sofistikovanost úkrytu) a také obtížnost samotného odlovu, tj. náročnost 

přístupového terénu a terénu v okolí keše.  Jak náročnost keše, tak terénu jsou v listingu 

vyjádřeny pomocí hvězdiček na škále 1–5, přičemž se mohou vyjadřovat i půlbody. Obecně 

pak platí, že čím více hvězdiček, tím náročnější odlov je. Základním východiskem pro odlov 

keší je znalost zeměpisných souřadnic. Nejjednodušším způsobem, jak hru hrát, je vlastnit 

GPS přístroj, do kterého se souřadnice zadají, a pak už se sleduje trasa a umístění krabičky. 

Existují však i jiné možnosti odlovu.  
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Pokud hráč nemá přístroj GPS nebo zařízení, které funkci GPS podporuje, může tradiční 

keše hledat pomocí vytištěné mapy z mapové aplikace, dostupné na internetu (např. 

www.mapy.cz), poté co do ní zadá příslušné souřadnice. Pro integraci geocachingu do 

školství je obecným problémem vysoká cena těchto GPS přístojů, který by byl řešitelný 

použitím vlastních chytrých telefonů studentů. Avšak na většině základních škol je jejich 

používání zakázáno školním řádem, a proto je jejich využití při hře složité. Dalším 

problémem geocachingu je věrohodnost ukryté krabičky. Keš může založit každý hráč, který 

je zaregistrován na oficiálních webových stránkách hry, tudíž se jednotlivé krabičky liší 

kvalitou. Proto je vhodné se před zařazením konkrétní keše do výuky osobně přesvědčit, zda 

je krabička na svém místě a její popis odpovídá realitě.  

2.2 Hodnocení a rozbor keší 

Hodnocení konkrétních keší v ORP Most bylo provedeno na základě rozboru jejich 

charakteristik dle webových stránek geocaching.com. Pro provedení rozboru bylo třeba 

nejprve určit, které keše spadají do zájmového území. K tomuto vymezení byla využita mapa 

umístění keší z webových stránek geocahcing.com, která byla v programu ArcGIS překryta 

vrstvou administrativního členění ČR. Tím bylo zjištěno, jaké konkrétní krabičky do ORP 

Most náleží. Poté byl proveden samotný rozbor jednotlivých keší v zájmovém území a dle 

listingů byly zaznamenávány jejich charakteristické údaje (viz výše). Důraz byl kladen na 

výběr vhodných keší pro potřeby terénní výuky žáků základních škol. Na základě 

charakteristiky jednotlivých vzdělávacích obsahů oboru Zeměpis v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní školy byly z provedeného rozboru vybrány keše, které se svým 

tématem nejvíce hodily pro potřeby konkrétních vzdělávacích obsahů. Při provedeném 

rozboru byl kladen důraz především na název, typ a velikost krabičky, obtížnost keše, 

obtížnost terénu a tematické zaměření. Všechny tyto faktory byly následně zohledněny při 

zařazování jednotlivých keší do výuky zeměpisu místního regionu na základě RVP.   

Obrázek 1: Procentuální zastoupení keší dle terénu a velikosti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

V zájmové oblasti ORP Most se nacházelo k 1. 12. 2014 celkem 158 keší. Podle typu se 

nejčastěji vyskytovala mystery keš, následovaná keší tradiční. Tyto dva typy jsou pro zařazení 

do výuky nejpraktičtější, protože jejich souřadnice se dají zjistit ještě před samotným 

odlovem, a tak je možné dobře odhadnout časovou náročnost vzhledem ke vzdálenosti od 

školy nebo místa výuky. V ORP Most se nachází také 16 multi keší. Ty jsou téměř vždy 

velmi zajímavé a u hráčů oblíbené, protože bývají dobře propracované. Jsou ale velmi časově 

náročné, a proto je vhodné tento typ zařadit do výuky především při terénních cvičeních nebo 

při delších třídních výletech (Kresta, 2010).  
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Další zjišťovanou vlastností byla velikost krabičky. Nejvíce byly zastoupeny velikosti 

micro, malé a střední, což odpovídá městskému charakteru zájmového území. Pro zařazení do 

výuky jsou vhodné krabičky větších velikostí, které se hledají poměrně lépe než malé 

krabičky.  

Obrázek 2: Procentuální zastoupení keší dle typu a obtížnosti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Během rozboru byla dále zjišťována náročnost keše samotné spolu s obtížností terénu. Jak 

se ukázalo, v obou případech se v zájmovém území nejvíce vyskytovaly keše náročnosti 1,5; 

2 a 2,5, což je pro zařazení geocachingu do výuky velmi příznivé. Znamená to, že terén při 

odlovu bude pro žáky vhodný a nenáročný. Tematické zaměření keší bylo podle názvu a 

listingu hodnoceno až při jejich samotném zařazování do výuky dle RVP.  

3. Využití při výuce místního regionu 

Z celkového počtu zjištěných keší bylo vyhodnoceno jako vhodných pro výuku na ZŠ 15 

samostatných a tři série, pod které spadá dalších 31 krabiček. Obor geografie je v RVP 

rozdělen na 7 vzdělávacích obsahů. Tematická vhodnost keší byla stanovena na základě 

předpokládaných cílů a výstupů jednotlivých obsahů, a tak pro tyto účely byly jednotlivé 

krabičky zařazeny do 5 vzdělávacích obsahů. 

3.1 Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Tento vzdělávací obsah je v rámci geografie zařazen v RVP až jako poslední oddíl. 

Záměrně je zde však uveden jako první, neboť sem spadá hra geocaching jako celek. 

Základními body obsahu jsou geografické exkurze, cvičení a orientace v terénu, určování 

zeměpisných bodů a využívání GPS přístrojů. To vše si v rámci hry žáci vyzkouší a naučí se. 

Při geocachingu jde především o orientaci v terénu, tudíž splňuje primární myšlenku tohoto 

vzdělávacího obsahu. Vzhledem k tomu, že zde jde o obecné zarámování geocachingu do 

výuky, nejsou uvedeny konkrétní keše.  

3.2 Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Pro tuto oblast je charakteristická práce s mapou, určování zeměpisné polohy, práce se 

zeměpisnými souřadnicemi a jejich zanesení do tištěných map nebo mapových aplikací. Do 

obsahu se tedy dají zařadit průvodní informace o geocachingu. I v tomto případě mohou být 

využity zeměpisné souřadnice určité keše, nejlépe typu tradiční, které ukáží na konkrétní 

polohu krabičky. Dále si žáci mohou prakticky vyzkoušet zadávání zeměpisných souřadnic do 

navigačních přístrojů GPS, které pro svou funkci vyžadují dobré satelitní spojení, a proto je 

pro tuto aktivitu dobré, aby probíhala mimo budovu školy (např. na školním pozemku nebo 

hřišti).  
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Pokud žáci zvládají zadávání souřadnic do přístroje GPS, i do tohoto vzdělávacího obsahu 

může vyučující zařadit samotný odlov. Pro tuto podkapitolu také není nutné určovat konkrétní 

keš, jelikož se pro aplikaci hodí prakticky každá krabička tradičního typu.   

3.3 Přírodní obraz Země 

V této vzdělávací oblasti jsou dominantními tématy vesmír, planeta a její pohyby, vlivy na 

přírodní obraz Země a zejména na tvar povrchu. Pro ORP Most je charakteristický poměrně 

členitý terén s mnoha vrcholy, které jsou především sopečného původu a utvářejí současný 

vzhled krajiny (Beneš, 2004). Pohoří a jejich vrcholy jsou obecně oblíbenými místy pro 

úkryty krabiček. Z provedeného rozboru keší v ORP Most vyplynulo, že celkem 10 keší je 

tematicky zaměřeno právě na geomorfologické celky, a tak je možné je zařadit do 

vzdělávacího obsahu přírodní obraz Země. Umístění keší se dá využít jako konkrétní příklady 

tvaru zemského povrchu, který byl v oblasti Mostecka tvarován především sopečnou činností. 

Vše výše popsané můžeme najít např. u keší s názvy Milá, Zlatník nebo Skršínská vyhlídka, 

kde je při dobré viditelnosti dobrý výhled jak na České středohoří, tak na Krušné hory a jsou 

zde tedy vidět typické tvary zemského povrchu místního regionu.  

3.4 Společenské a hospodářské prostředí 

Vzdělávací obsah společenské a hospodářské prostředí má poměrně široký záběr, 

dominantní je zde sídelní struktura, demografie a hospodářství. Na základě rozboru je možné 

sem zařadit 23 keší. Vzhledem k průmyslovému zaměření regionu Most se zde mnoho keší 

tematicky váže např. k povrchové těžbě hnědého uhlí, tepelným elektrárnám, rekultivačním 

činnostem, ale i vlivu těžby na strukturu sídelního systému, v jehož důsledku bylo zbouráno 

několik obcí, kterým je věnována celá série keší s názvem Zaniklé obce Mostecka, z nichž 17 

z nich se nachází v ORP Most. Na území se k tomuto tématu nachází ještě druhá zajímavá 

série s názvem Zmizelé budovy starého Mostu. Současné město Most se začalo stavět až v 60. 

letech 20. století, když staré město bylo nuceno ustoupit těžbě hnědého uhlí (Beneš, 2004). 

Další keše, které by ve výuce mohly být využity, jsou krabičky vztahující se k elektrárenské 

činnosti nebo rekultivačním pracím, probíhajících na území pro zmírnění projevů povrchové 

těžby uhlí v krajině, např. Průmyslová zóna Joseph, Hnědouhelný lom Vršany nebo 

Elektrárna Počerady.  

3.5 Životní prostředí 

V rámci posledního vzdělávacího obsahu se žáci seznamují s problematikou životního 

prostředí, změnami a ochranou krajiny a principy trvale udržitelného rozvoje. Mostecko je 

typickým příkladem těžebního regionu, kde probíhají intenzivní změny krajiny, díky čemuž se 

zde nachází keše, zaměřené právě na tuto tematiku. V posledních letech na celém území 

probíhají rekultivační práce, které zdevastovanou krajinu vrací do původní podoby nebo jsou 

bývalé výsypky a lomy přetvářeny na kulturní a rekreační střediska (Beneš, 2004). V ORP 

Most se nachází několik keší, které se tematicky váží právě k místům, které prošly 

rekultivačním procesem a na kterých žáci mohou tento proces poznat na vlastní oči (např. 

mostecký Autodrom).  
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Tabulka 1: Seznam konkrétních keší OPR Most dle jednotlivých obsahů RVP (k 1. 12. 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4. Diskuse a závěr 

Hlavním cílem článku bylo začlenit hru geocaching do výuky zeměpisu na 2. stupni 

základní školy na základě platného Rámcového vzdělávacího programu. Díky této hře se žáci 

dostanou ze třídy do terénu a uvidí různé zeměpisné prvky v terénu, nejen na fotografiích, v 

učebnicích nebo na internetu. Důležitým aspektem při zařazení hry do výuky je, že žáci své 

teoretické znalosti, které jim jsou předávány při běžné výuce, uplatní v praxi. 

Dle výsledků rozboru geocachingu v ORP Most bylo zjištěno, že se v zájmovém území 

nachází celá řada keší, které se svým zaměřením i charakteristickými vlastnostmi dají dobře 

zařadit do výuky zeměpisu na ZŠ a je zde tedy spousta konkrétních možností, jak geocaching 

zařadit přímo do výuky místního regionu. Při následném zařazení vhodných keší do RVP je 

patrné, že se hra dá uplatnit na základě platného RVP pro ZŠ a svým rozsahem prostupuje 

prakticky celým vzdělávacím oborem zeměpis (geografie).  

Zařazením hry do výuky však vystává i mnoho problémů. Na mnohých školách se potýkají 

se špatnou finanční situací a tím i špatnými možnostmi technického vybavení, které 

geocaching ke své realizaci potřebuje. GPS přístroje stále nejsou levnou záležitostí (např. 

eTrex, východní Evropa, 4 990 Kč (www.garmin.cz)). Absence nebo nízký počet navigačních 

přístrojů by se dal řešit využitím chytrých telefonů, které již dnes mnoho žáků vlastní. Zde 

však vyvstává ten problém, že většina škol má ve svých školních řádech zanesen zákaz 

využívání mobilních telefonů při výuce. Dalším problémem je náročnost výuky v terénu, 

především v návaznosti na bezpečnost práce a s tím souvisejích rizik, např. cestování se žáky 

na delší vzdálenosti, úrazy v terénu apod. Zařazení geocachingu do výuky zeměpisu má 

mnoho kladů, ale mohou se zde vyskytnout i záporné aspekty. Zaleží na rozhodnutí 

jednotlivých pedagogických pracovníků, zda zařadí hru geocaching do svých výukových 

aktivit. Před zařazením hry do výuky by každý pedagogický pracovník měl zvážit individuální 

možnosti školy.  
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Abstrakt.  

Systém kurikulárních dokumentů je v České republice vytvářen na dvou úrovních – státní a 

školní. Státní úroveň v systému představují Národní program vzdělávání a rámcové 

vzdělávací programy (RVP), které vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé 

etapy. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá 

škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Cílem příspěvku je obsahová analýza ŠVP 

vybraných škol (devítiletých základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií) ve vztahu 

k terénní výuce jako silné výukové strategii. Analyzováno je zejména zakotvení různých 

forem terénní výuky v učebních plánech a učebních osnovách z hlediska času, prostoru, 

vyučovaných předmětů, forem, komplexní koncepce atd. Prvotní analýza, do které jsou 

zahrnuty všechny formy terénní výuky od vycházek, terénních cvičení, exkurzí, školních 

výletů až po integrovanou terénní výuku, ukazuje, že terénní výuka sice v ŠVP v různých 

formách zařazena je, avšak hodiny terénní výuky nejsou explicitně vyjádřeny ve studijních 

plánech a skrývají se pod standardní výukou různých předmětů – na 2. stupni ZŠ nejčastěji ve 

výuce přírodopisu, zeměpisu (u obojího např. pozorování v krajině, náčrty, práce s mapou), 

ale také dějepisu, českém jazyce a dalších předmětech pod názvem exkurze nebo výlety. Jen 

velmi málo škol dokáže všechny uvedené formy terénní výuky zahrnout do celkové koncepce 

školy tak, aby byla vidět jejich vzájemná propojenost. Analýza ŠVP mimo jiné poukázala i na 

další nedostatky v návaznostech učiva jednotlivých předmětů na různých stupních škol. 
 

Klíčová slova: školní vzdělávací program, terénní výuka, základní škola, výuková strategie 

 

 

1. Úvod 

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta považována za velmi silnou výukovou 

strategii pro pochopení dnešního světa, viz např. Lambert, Balderstoune (2000) nebo Oost et 

al. (2011). Je specifická pro řadu přírodovědných i společenskovědních disciplín. Zcela 

zásadní a nepostradatelná je pak pro geografické či biologické vzdělávání. Oblast výchovy a 

vzdělávání je po celou dobu své existence provázena cyklickými návraty k některým 

výukovým formám a metodám, které zdánlivě ztratily svůj vzdělávací potenciál. Nejinak je 

tomu i u různých forem terénní výuky. Z historického hlediska má škola za úkol připravovat 

své žáky a studenty na reálný život.  
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V geografickém vzdělávání byl pobyt mimo školu spojován především s nácvikem 

orientace v přírodě, vycházkami nebo exkurzemi situovanými především do venkovského 

prostoru, později rovněž do prostoru městského. Jak je patrné z předchozího textu, měla by 

terénní výuka mít své místo pevně zakotveno v současném školním kurikulu. Jakkoliv se 

jedná o její nepostradatelnosti, stále se nedaří uplatňovat ji ve výuce všech stupňů a typů škol. 

Klade velké nároky nejen na učitele, žáky a studenty, ale i na vedení školy a rodiče. Terénní 

geografická výuka má navíc výrazný mezioborový charakter, nejčastěji je propojená s biologií 

či tělesnou výchovou, které využívají venkovního prostředí nejen ke strukturovanému 

pohybu, ale i k vytváření zásad správného a bezpečného chování při pobytu v přírodě. 

 

1.1 Cíl a metody zpracování 

Terénní výuka je velmi specifická a její přínos nespočívá jen v kognitivní oblasti, ale má 

význam i pro afektivní stránku výchovy a vzdělání a podporuje i vzájemnou komunikaci a 

interpersonální vztahy. Pěstuje u žáků různé druhy dovedností spojené především 

s praktickými činnostmi v krajině a ve své podstatě se prolíná celým kurikulem základní i 

střední školy. V České republice však budeme výzkum v oblasti terénní výuky hledat marně. 

Nemáme tak podvědomí o zařazení terénní výuky do školních vzdělávacích programů a o její 

skutečné realizaci na základních a středních školách. Tohoto výzkumu se týká jen studie 

Knechta a Hofmanna (2013). Proto je cílem následujícího příspěvku analyzovat zakotvení 

terénní výuky (se zaměřením na vyučovací předmět zeměpis) ve vybraných školních 

vzdělávacích programech (ŠVP) na 1. a 2. stupni základní školy. 

Pracovní hypotéza stanovená k uvedenému cíli zní: „Terénní výuka je na základní škole 

pojata nekoncepčně, jednotlivé formy terénní výuky na sebe nenavazují ani se vzájemně 

nedoplňují.“ 

Za účelem naplnění cíle proběhla obsahová analýza 50 školních vzdělávacích programů 

modelových škol – úplných základních škol (1. – 9. třída) či nižších stupňů osmiletého 

gymnázia v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Analýza byla primárně zaměřena na zjištění, 

zda je ve školách realizována jakákoliv forma terénní výuky a dále zda a jak je uvedena 

v učebních osnovách a učebních plánech. Hodnocené parametry byly vybrány dle 

obsahového, časového, lokalizačního a organizačního hlediska (blíže viz dále). Samotné 

vyhodnocení údajů proběhlo u uzavřených a polouzavřených otázek (blíže viz např. Hendl 

2012) pomocí standardních matematicko-statistických metod, u otevřených otázek pomocí 

analýzy klíčových slov uvedených textů. U těchto otázek je pak nutné podotknout, že se jedná 

o subjektivní hodnocení autora. Obsahová analýza bude následně verifikována a doplněna 

řízenými rozhovory s učiteli ve vybraných školách, kteří terénní výuku v jakékoliv formě 

realizují. Cílem rozhovoru bude např. zjištění, zda má učitel pro terénní výuku podporu ze 

strany vedení školy, rodičů žáků, zda se jako žák/student v jakékoliv fázi vzdělávání terénní 

výuky zúčastnil (případně jakých forem), jestli vnímá bezpečnostní rizika výuky v terénu 

apod. 

2.1 Analýza ŠVP 

2.1.1 Teoretické zakotvení 

S terénní výukou se počítá v Českém vzdělávacím systému v Rámcových vzdělávacích 

programech už na prvním stupni základní školy především ve vzdělávací oblasti „Člověk a 

jeho svět“, kde jsou položené základy přírodních a společenských věd. Je doporučeno 

využívat v co největší míře místa, kam chodí děti do školy a kde bydlí.  
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V geografickém, případně přírodovědném obsahu jsou pak obsaženy i další prvky, jako 

jsou praktická pozorování a jednoduchá měření v krajině. Např. sledování počasí, fenologická 

pozorování. Žáci se je rovněž učí zaznamenávat do terénních deníků, náčrtů, herbářů apod. 

S pobytem mimo školu se seznamují žáci dále v tělesné výchově a výchově ke zdraví. Terénní 

výuka je pevněji zakotvena v jednotlivých vzdělávacích oblastech v RVP ZV (Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání) pro 2. stupeň základní školy a v RVP G 

(Rámcový vzdělávací program pro gymnázia). Konkrétní tematický celek, který se vztahuje 

přímo k terénní výuce je ukotven v RVP ZV ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ u dvou 

předmětů – geografii – „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“ a v přírodopise 

„Praktické poznávání přírody“. V RVP G jsou očekávané výstupy k terénní výuce v geografii 

v tematickém okruhu „Geografické informace a terénní výuka“. V biologii není terénní výuce 

věnován žádný tematický celek ani očekávaný výstup. 

Široké uplatnění může najít terénní výuka i v rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. 

V rámci tělesné výchovy je to např. pobyt v přírodě, táboření, letní a zimní výcvikové kurzy 

apod. Při všech těchto činnostech se buď vědomě či „automaticky“ využívá řada poznatků 

i z ostatních předmětů, jako je orientace na mapě, ochrana před výkyvy počasí atd. Na 

gymnáziu jsou opět zařazeny aktivity spojené s bezpečným chováním při pohybových 

aktivitách v neznámém prostředí atd. Nový školský zákon postavil učitele českých základních 

i středních škol do nové situace – převést Rámcový vzdělávací program do úrovně Školního 

vzdělávacího programu. Jednou z priorit Rámcového vzdělávacího programu je důsledné 

využívání mezipředmětových vazeb a integrace jednotlivých předmětů. Terénní výuka, která 

je nedílnou součástí mnoha předmětů, je vhodnou výukovou formou k naplnění 

mezipředmětových vazeb, vede ke kooperaci a spolupráci učitelů různých vzdělávacích 

oblastí. Ve vztahu k terénní výuce záleží jen na učitelích, jak všechny výukové aktivity 

převedou do Školního vzdělávacího programu. Velký prostor pro terénní výuku je jak 

v krátkodobých, tak dlouhodobých formách, např. při škole v přírodě. Dalo by se tedy 

konstatovat, že předpoklady pro uplatňování terénní výuky jsou v Českém vzdělávacím 

kurikulu dostatečné. Terénní výuka je však v systému zařazena převážně na základě 

historického hlediska a není podpořena ani zdůvodněna žádnými výzkumy a její charakter má 

na většině škol rovněž „historický“ a tedy dávno překonaný charakter. 

2.1.2 Analýza ŠVP modelových škol 

    Obsahová analýza školních vzdělávacích programů proběhla u 50 vybraných škol, z toho 

40 škol sídlí v Jihomoravském a 10 v Jihočeském kraji. Důvodem výběru těchto dvou krajů 

bylo jednak pracoviště řešitelů řešitelského týmu (PdF MU v Brně a PdF JČU v Českých 

Budějovicích) a rovněž snaha o zjištění, zda se ŠVP v různých krajích mohou lišit. Česká 

školní inspekce totiž ve své Tematické zprávě z roku 2012 na s. 956 uvádí, že „K tvorbě ŠVP 

přistoupily některé školy formálně a doslovně opisovaly celé pasáže z RVP ZV. Takový postup 

dokládá neporozumění principům dvoustupňového kurikula a smyslu tvorby vlastního ŠVP. 

ČŠI zaznamenala i kopírování částí ŠVP jiných škol, což mohlo narušit i naplnění zásad jeho 

tvorby a schvalování. Řada škol z různých důvodů (např. personálních, finančních, odborně 

kvalifikačních) zvolila tuto cestu jako snazší řešení problémů spojených s nadměrnou 

administrativní zátěží, která byla pro danou fázi kurikulární reformy příznačná.“ 

                                                           
56 Tematická zpráva. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007–2011. 

Praha: Česká školní inspekce, 2012, s. 9. URL http://www.csicr.cz/getattachment/81ecf1bd-9e36-4298-817a-

3fc2ecc6198c. 

http://www.csicr.cz/getattachment/81ecf1bd-9e36-4298-817a-3fc2ecc6198c
http://www.csicr.cz/getattachment/81ecf1bd-9e36-4298-817a-3fc2ecc6198c
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Aktuálnost ŠVP je u modelových škol různá. Nejstarší ŠVP byl zpracován v roce 2006, 

z roku 2007 jich pochází 8 z celkových 50. Nejčastěji byly ŠVP zpracovány nebo 

aktualizovány v roce 2013 – 18 škol, 9 škol zpracovalo nebo aktualizovalo ŠVP v roce 2014 a 

čtyři v roce 2015.  

Obrázek 1: Rok zpracování ŠVP modelových škol. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

 

    ŠVP má většina škol dostupný na webové stránce školy – ze vzorku 50 jich mělo ŠVP 

dostupný 42 škol (84 %), osm dalších škol poslalo ŠVP na vyžádání. Ve všech analyzovaných 

ŠVP byla nějakým způsobem zmíněna terénní výuka. Subjektivně pak byla hodnocena míra 

zastoupení terénní výuky v ŠVP. Ve 12 (24 %) ŠVP je terénní výuka zastoupena hodně (je 

zmiňována ve více předmětech a jsou uvedeny i další aktivity jako např. terénní výcvikový 

kurz, ekologický pobyt, projekty spojené s pobytem v terénu apod.), v 18 (36 %) středně a ve 

20 ŠVP (40 %) málo (terénní výuka v jakékoliv formě je zmiňována jen velmi okrajově). 

Zastoupení terénní výuky v ŠVP mohlo napovědět např. zaměření ŠVP na environmentální 

výuku apod. 

Pro koordinaci terénní výuky a tvorbu jejího systému je důležité, zda je terénní výuka 

v ŠVP představena jako ucelená koncepce, tzn., zda na sebe jednotlivé formy terénní výuky 

v daném předmětu navazují a jsou postupně rozvíjeny, zda existují mezipředmětové vazby 

nebo ucelený systém dlouhodobých forem terénní výuky. Z analýzy vyplývá, že tomu tak na 

převážné většině modelových škol není. Ve 40 případech (80 %) není terénní výuka 

představena jako ucelená koncepce, pouze v 9 případech se zdá být ucelená a v jednom 

případě nebylo možné ucelenost posoudit. Na žádné škole nebyl identifikován koordinátor 

terénní výuky (Hofmann, Trávníček, Soják 2011; British Outdoor Council 2015) obdobně 

jako na školách působí koordinátoři EVVO. 
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Obrázek 2: Ucelenost koncepce terénní výuky. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

 

     Obdobný poměr odpovědí se ukázal i u následující otázky, která zjišťovala, zda je terénní 

výuka zmíněna v části ŠVP nazvané „učební plán“. Pouze ve 13 případech (26 %) byla 

v učebním plánu zmínka o terénní výuce, zatímco v 36 případech (72 %) nebyla. V jednom 

případě dokonce nebyla část „učební plán“ v ŠVP identifikována. Pokud v učebním plánu 

zmínka o terénní výuce byla, bylo následně zjišťováno, v jaké vzdělávací oblasti byla terénní 

výuka uvedena. Součet uvedených odpovědí nedává součet 50, jelikož bylo možné uvést více 

variant současně.  

Na 1. stupni ZŠ je terénní výuka zastoupena 9x ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 

která je jako jediná koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. U některých ŠVP 

pak byly zastoupeny konkrétní předměty – prvouka, vlastivěda a přírodověda. Z dalších 

vzdělávacích oblastí byly 12x zastoupeny vzdělávací oblasti Člověk a příroda (konkrétní 

předměty zeměpis a přírodopis) a Člověk a zdraví (předměty výchova ke zdraví a tělesná 

výchova). 7x byla uvedena vzdělávací oblast Člověk a společnost (předměty dějepis a 

výchova k občanství) a 3x Člověk a svět práce. U šesti dalších odpovědí byla terénní výuka 

zastoupena jinak, než ve vzdělávací oblasti, a to např. formou projektu, školní družiny, kurzů. 
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Obrázek 3: Ukotvení terénní výuky v učebním plánu ŠVP. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

Daleko častěji je terénní výuka zmiňována v části ŠVP nazvané „učební osnovy“. Ve 49 

případech z 50 je terénní výuka zmíněna, v jednom ŠVP nebyly učební osnovy 

identifikovány. Z hlediska prostoru je terénní výuka v ŠVP nejčastěji (37 případů) pojata jako 

výuka v prostředí obce, ve které se daná škola nachází. Ve 32 případech bylo jako místo pro 

terénní výuky volen venkov – krajina a rovněž školní pozemek. V 10 případech nebylo možné 

prostor pro terénní výuku přesně určit. Pokud byla identifikována další místa, kde školy 

terénní výuky pořádají, byla tato místa uvedena v možnosti jiné. V 17 případech byly uvedeny 

různé exkurze, kurzy (i sportovní) či návštěva institucí nabízejících programy pro školy. Ve 

čtyřech případech byla uvedena škola v přírodě nebo ekologický pobyt a také výjezd do 

zahraničí a ve dvou případech bylo uvedeno sportovní zařízení (bazén, hřiště apod.). 
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Obrázek 4: Terénní výuka v ŠVP z hlediska prostoru. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

Z hlediska času byla v analyzovaných ŠVP nejčastěji – v 35 případech – identifikována 

krátkodobá terénní výuka, která probíhá 1 až 2 vyučovací hodiny – může se jednat o práce na 

školním pozemku či návštěvy výstav, muzeí apod. Ve 32 případech byla zjištěna dlouhodobá 

terénní výuka trvající 2 a více dní, což jsou obvykle sportovní kurzy, výlety či pobyt ve 

výukových/ekologických střediscích. Nejméně často – ve 24 případech – byla zmiňována 

střednědobá terénní výuka, která trvá jeden vyučovací den. Z uvedeného je patrné, že takřka 

polovina modelových škol realizuje všechny formy terénní výuky z hlediska času, ale také to, 

že je poměrně obtížné vymezit celý vyučovací den pouze pro jeden předmět nebo integraci 

předmětů v delší výukový blok, což usuzujeme z nejmenšího zastoupení střednědobých forem 

terénní výuky. V 16 případech nebylo možné délku trvání terénní výuky posoudit, jelikož 

v mnoha ŠVP není uvedena časová dotace a je nutné ji odhadovat na základě konkrétní 

aktivity, která může při rozdílné organizaci trvat několik hodin, ale i několik dní, např. 

v případě projektů. 

 

 

 

 

 

 

Jiné: 
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Obrázek 5: Terénní výuka v ŠVP z hlediska času. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

Předchozí domněnku o integraci předmětů potvrzuje i zařazení terénní výuky 

z předmětového hlediska. Ve 29 případech byla sice identifikována v ŠVP zároveň 

předmětová i integrovaná forma terénní výuky, ale v dalších 20 případech byla uvedena pouze 

terénní výuka zařazená v jednotlivých předmětech. Pouze v jednom případě byla uvedena 

integrovaná terénní výuka. 

Obrázek 6: Terénní výuka v ŠVP z hlediska předmětů. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

Poměrně zajímavé je zařazení terénní výuky v průřezových tématech, kdy tato zařazení 

bylo identifikováno v 28 případech, v 15 případech naopak nebylo a v 7 případech nebylo 

možné zařazení průřezových témat posoudit. Terénní výuka se v analyzovaných ŠVP 

objevuje v různých formách. Pro tyto formy neexistuje standardizované označení. Každá 

škola si nazývá jednotlivé formy dle svých zvyklostí. Z analyzovaných ŠVP lze identifikovat 

některá shodná označení forem terénní výuky nebo lze najít takové formy, které jsou si svým 

označením podobné, a tedy pravděpodobně blízké i svým obsahem.  
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Nejčastěji se v analyzovaných ŠVP objevovala forma exkurze (49 škol z celkových 50). 

Zde byly zahrnuty aktivity, jako je návštěva muzeí, knihoven, výstav, divadelních a 

filmových představení, planetária, zoologické zahrady apod. Exkurze jako výuková forma 

byla zmíněna u řady jednotlivých předmětů (např. český jazyk, hudební výchova, výtvarná 

výchova, prvouka atd.), avšak často nebylo blíže určeno, kam se exkurze uskuteční, jakého 

učiva se týká, v kterém ročníku je realizována atd. 

Druhou nejčastější formou terénní výuky byla vycházka (43 případů). Tato forma se 

v jednotlivých ŠVP vyskytuje v různých víceslovných označeních:  

 Vycházka s pozorováním  

 Vycházka do přírody 

 Zeměpisná vycházka s pozorováním 

 Terénní vycházka 

 Přírodovědná vycházka 

 Vzdělávací vycházka 
 

Další častou terénní výukovou formou, která má stejně jako předchozí forma 

v jednotlivých ŠVP mnoho odlišných slovních označení je terénní cvičení (objevuje se v 36 

případech). V analyzovaných ŠVP najdeme tato pojmenování: 

 Terénní vyučování 

 Praktické cvičení v terénu, v přírodě 

 Terénní praxe 

 Terénní výuka 

 Terénní geografická výuka 

 Integrované terénní vyučování 

 Práce v terénu 

 Přírodovědné terénní vyučování 

 Výuka v terénu, v přírodě 
 

V ŠVP byly dále identifikovány oproti předchozím zmíněným formám poměrně jasné 

kategorie: školní výlet (31 případů), škola v přírodě (8 případů), adaptační / seznamovací 

pobyt (4 případy). 

Další velkou skupinou jsou sportovně zaměřené formy výuky v terénu. Zde byly vymezeny 

dvě kategorie. První kategorie se týká sportovních kurzů / pobytů, kde se předpokládá 

dlouhodobá forma výuky (vícedenní terénní výuka s pobytem mimo domov). Tyto sportovní 

kurzy se objevují v ŠVP v 23 případech a jedná se o: lyžařské výcvikové kurzy, letní 

výcvikové kurzy (vodácký, cyklistický apod.) či ozdravné pobyty. Do druhé kategorie 

označené jako další sportovní aktivity (objevují se ve 14 případech) byly zařazeny 

krátkodobé sportovní aktivity, které se objevují v následujících podobách: pobyt v terénu, 

pobyt v přírodě, turistika v přírodě, pochodové cvičení, hry v přírodě, plavecký výcvik, 

bruslení, sáňkování apod. 

V ŠVP škol, která jsou většinou zaměřena na jazykové vzdělávání, podporují studijní 

výměnné pobyty či jakkoliv spolupracují se zahraničními školami, byla identifikována forma 

zahraniční zájezd / studijní pobyt (6 případů). Do kategorie školní zájezd (3 případy) byly 

zahrnuty formy označované jako tematické zájezdy či školní vlastivědné zájezdy. Forma 

práce na pozemku / zahradě, která je většinou součástí pracovních činností, byla 

identifikována u 7 škol. Pro úplnost zmiňme jako poslední terénní formu dopravní výuky 

realizovanou na dopravním hřišti (3 případy).  
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Obrázek 7: Formy terénní výuky identifikované v ŠVP. 

 

Zdroj: obsahová analýza ŠVP, autoři. 

3. Závěr 

Analýza 50 ŠVP ukázala, že jednotlivé ŠVP se liší nejen kvalitou obsahu, ale také 

zařazením různých forem terénní výuky. Zatímco některé ŠVP obsahují detailní popis učiva 

včetně terénní výuky, jiné v podstatě jen plní funkci nezbytného dokumentu, který musí mít 

každá škola zpracovaný. Z pohledu terénní výuky je důležitý fakt, že u řady výstupů a učiva 

není možné jen na základě analýzy ŠVP přesně určit, jestli terénní výuka skutečně 

realizována je nebo není. Uvedené aktivity je možné realizovat jak ve třídě, tak venku. 

Z tohoto důvodu není ani prozatím možné potvrdit nebo vyvrátit stanovenou pracovní 

hypotézu, přestože prvotní výsledky spíše naznačují nízkou provázanost jednotlivých forem 

terénní výuky. I proto bude analýza následně doplněna řízenými rozhovory s učiteli.  

Dále se u některých témat učiva zeměpisu a tělesné výchovy (tělesná výchova – učivo: 

turistika a pobyt v přírodě (1.–5.ročník); plavání; lyžování, snowboarding, bruslení …; 

zeměpis – očekávané výstupy: ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu; 

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny; 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině) předpokládá realizace 

v terénu, avšak v analyzovaných ŠVP často žádná forma terénní výuky blíže specifikována 

není. Lze se tedy pouze domnívat realizace učiva v terénu. Terénní výuka je však zařazena 

poměrně hodně i v předmětech, kde se to primárně neočekává, např. v matematice ve snaze 

udělat z předmětů předměty pro praxi. Nicméně zda žáci opravdu chodí v matematice do 

terénu, nelze z ŠVP vyčíst.  

Poděkování 

Příspěvek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu MUNI/A/0946/2015 Využívání 

terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie řešeného v roce 2016. 
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