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11    ÚÚVVOODD  

Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným v rámci 

výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 aţ 2011 - programu WD - 

Výzkum pro řešení regionálních disparit.  

Výzkumný úkol WD-55-07-1 „Regionální disparity v územním rozvoji České 

republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace“ je úkolem základního výzkumu, který si 

stanovil tyto hlavní cíle: 

 Prohloubit poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám.  

 Formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro 

identifikaci a klasifikaci územních disparit.  

 Rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a 

pro zvýšení účinnosti regionálního řízení v České republice.  

Pro jejich naplnění byly stanoveny tři aktivity, z nichţ aktivita A402 plánovaná na období od 

1.4.2008 do 31.3.2009, resp. její výsledky, jsou předmětem této průběţné výzkumné zprávy.  

Cílem aktivity A402 bylo navrţení systémového a metodického rámce pro identifikaci a 

klasifikaci územních disparit. Zdokonalení systémových vazeb a zvýšení účinnosti opatření k 

eliminaci resp. zmírňování územních disparit v procesu řízení regionálního rozvoje v České 

republice ve všech jeho fázích. 

Výzkumné práce byly rozvrţeny do tří dílčích úkolů, jejichţ výsledkem jsou tři výzkumné 

studie: 

 Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit 

 Dekompozice systému sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR 

 Komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití regionálních disparit v regionálním 

managementu pěti středoevropských zemí 

Předkládaná průběţná výzkumná zpráva „RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍ  DDIISSPPAARRIITTYY  --  TTeeoorriiee,,  kkllaassiiffiikkaaccee,,  

ssyyssttéémmoovváá  ddeekkoommppoozziiccee  aa  mmeezziinnáárrooddnníí  ssrroovvnnáánníí““  je syntézou těchto tří studií.  
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22    TTEEOORRIIEE  AA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  DDIISSPPAARRIITT  

2.1 Negativní a pozitivní disparity 

Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako nositelů 

jistých vlastností, vzájemně je srovnávat a podrobit zkoumání, jako předmětu našeho 

poznání, naší činnosti či našeho zájmu. 

Prvním důvodem je potřeba identifikace a zkoumání rozdílností relevantních znaků subjektů, 

kde jde zpravidla o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty, v rámci vymezené (stanovené) 

mnoţiny – států, zemí, regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich 

změny, zejména systémové, na změny struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní 

přístup, ţe se často zjišťování těchto „negativních“ znaků označuje jako „disparitní přístup“. 

Druhým, dosud daleko méně častým důvodem je zkoumání rozdílnosti subjektů (jejich 

relevantních znaků), vedoucí k poznání jejich jedinečnosti, schopnosti účelně a efektivně se 

odlišit od ostatních zkoumaných subjektů a také např. k účinnému vyuţití jejich 

komparativních výhod. Tedy schopnosti plnit jistou „pozitivní“ roli (obecně ve vymezené 

mnoţině subjektů, specificky pak ve společenství zemí, regionů, obcí apod.). 

Tyto dva odlišné pohledy vedou k označení disparit jako negativních a pozitivních. Pro jejich 

deskripci je moţné přijmout analogii s dvěma stránkami, obvykle pouţívanými v regionálních 

analýzách, a to jsou slabé stránky a silné stránky zkoumaného objektu. Negativní regionální 

disparity je potom moţno chápat jako jeho slabé stránky a pozitivní regionální disparity jako 

jeho silné stránky. 

Slabé stránky obvykle mohou vyústit aţ do klíčových zranitelností zkoumaného objektu, a 

spočívají zpravidla v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech (způsobilostech) 

vyuţívat zdroje. 

Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody zkoumaného 

objektu, a spočívají zpravidla v unikátních a hodnotných zdrojích1) a unikátních schopnostech 

(způsobilostech) tyto zdroje vyuţívat. 

2.1.1  Negativní regionální disparity a regionální rozvoj 

Negativní disparity mají úzkou vazbu na koncepci regionální polarizace. Zastánci 

regionální polarizace (Myrdal, Hirschman) zdůrazňují rozdíly mezi regiony a popisují 

mechanismy, které vedou k regionální polarizaci (Maier, Tödtling 1998). Zatímco 

v neoklasických představách odklon od rovnováhy vyvolává procesy, které znovu vedou 

k rovnováţné hodnotě, Myrdal argumentuje souvislostmi, které působí na původní odchylku 

tak, ţe se zesiluje. Tedy neoklasická teorie předpokládá negativní zpětnou vazbu, zatímco 

Myrdal zdůrazňuje moţnost pozitivní zpětné vazby. 

                                           

1) Zdroje obvykle členíme na přírodní, lidské, kapitálové, fyzickou infrastrukturu, administrativní 

infrastrukturu, informační infrastrukturu, vědecko-výzkumnou infrastrukturu apod. 
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Podle zastánců teorie polarizace trţní mechanismus nevede k vyrovnání, ale k zesílení 

regionálních disparit, a proto je podle jejich názoru potřebná státní regionální politika, která 

by vedla k vyrovnání, resp. která by rozdíly mezi regiony nedovolila příliš zvětšovat. 

Negativních regionální disparity jsou základem tradiční regionální a kohezní politiky Evropské 

unie. Ta je zaloţena na solidárním principu pomoci méně rozvinutým regionům ke 

spravedlivějšímu příjmu či distribuci zaměstnanosti resp. na solidaritě rozvinutějších regionů 

s méně rozvinutými a bývá také mimo jiného zdůvodňována potřebou zachovat sociální 

konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci zemí i v rámci Evropské unie. Motivy 

spojené s redistribučním přístupem jsou tedy převáţně politické.  

Regionální politika, která má v trţním hospodářství ve vztahu k trţně hospodářským 

procesům koordinační, doplňkovou a korigující funkci, pak spočívá v tom, ţe vychází 

z kvantitativně formulovaných představ o cílech a prostředcích jejich dosaţení a pokouší se 

politicky určené cíle uplatnit (prosadit) selektivními intervencemi. To předpokládá určení 

intervenovaných území (nejpotřebnějších regionů), podpůrných prostředků a klíčových 

oblastí, kam mají podpůrné prostředky směřovat (věda a výzkum, cestovní ruch, 

infrastruktura, ţivotní prostředí apod.), jakoţ i dohody o nástrojích (zpravidla příspěvek na 

investice) a intenzitě podpory. 

Takto pojatá regionální politika se snaţí sniţovat disparity v zájmovém území (politický 

vyrovnávací cíl) a současně efektivně vyuţívat diverzifikovaný prostorový rozvojový potenciál 

(růstový cíl).  

I kdyţ z dlouhodobého hlediska jsou oba cíle spíše v konfliktním vztahu, z krátkodobého 

hlediska lze připustit, ţe vztah obou cílů můţe být komplementární, tj. ţe podpora 

hospodářsky slabých regionů přispívá současně k posílení celkového hospodářského růstu.  

Všechny regiony jsou posuzovány z hlediska efektů jako potenciálně ekvivalentní (nerozlišují 

se tedy růstové regiony a regiony růstově méně významné) a vychází se z toho, ţe všechna 

území mají z hlediska své velikosti a předpokladů podobné rozvojové šance a podobně 

reagují na podpůrné prostředky. 

Pro úspěšné provádění této regionální politiky je nutné nalézt indikátory, pomocí nichţ lze 

posuzovat regionální disparity. Jako moţné indikátory lze pouţít příjem na jednotlivce, míru 

nezaměstnanosti, index vývoje pracovních sil, indikátor infrastruktury či nějaký komplexní 

indikátor, např. jako váţený součet primárních indikátorů.  

Kaţdá kvantitativně-intervencionistická podpora vyţaduje rozhodnutí o strategických 

proměnných, které mají být ovlivňovány. V podstatě lze ovlivňovat regionální poptávku nebo 

stav regionálních výrobních faktorů. Posledně jmenované lze zhruba rozčlenit na reálný 

kapitál, pracovní sílu, půdu (plochy) a znalosti. Uvnitř jednotlivých podpůrných oblastí lze 

provést další rozlišení, např. u reálného kapitálu oddělit infrastrukturu od soukromého 

produktivního kapitálu. 
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2.1.2  Pozitivní regionální disparity a regionální rozvoj 

Pozitivní disparity našly svůj odraz v koncepci pólů růstu a center růstu (Maier, Tödtling 

1998). Zatímco klasičtí zastánci teorie polarizace hodnotí negativně polarizující účinek 

rozvojového procesu, zastánci koncepce pólů růstu poukazují na jeho pozitivní stránky. 

Důvěřují tomu, ţe při dostačující hospodářské síle centra dominují rozšiřující efekty nad 

stahujícími efekty a spatřují v tom koncepční bod pro rozvojovou strategii. Poznané disparity 

pak sehrávají pozitivní roli při identifikaci relevantních regionů, pólů rozvoje a rozvojových 

center. 

Zatímco neoklasický přístup a strategie pólů růstu dávají do popředí mobilitu faktorů, a 

především efekty lokalizace podniků v regionu, jiní zastánci koncepce pólů růstu a center 

růstu preferují endogenní přístupy, přičemţ si kladou otázku, zdali faktory a zdroje existující 

v regionu se budou moci co nejlépe vyuţít a jaká je konkurenční schopnost podniků 

v regionu.  

Strategie endogenního přístupu se podle Hahneho (1985) zaměřuje na to, aby „vyřešila 

regionální problémy prostřednictvím vyuţití potenciálu existujícího v regionu a respektování 

jeho specifik. Posílení regionálního řízení „zdola“ se spojuje s očekáváním zvýšení 

hospodářské, kulturní a politické samostatnosti“.  

Nejdůleţitější principy endogenního regionálního rozvoje jsou (Maier, Tödtling 1998): 

 regionální rozvoj se nechápe pouze jako hospodářský rozvoj, nýbrţ také jako 

kvalitativní zlepšení struktury hospodářství a ţivotních podmínek, 

 regionální aktéři by měli být schopni orientovat a kontrolovat proces rozvoje na 

vlastní cíle regionu, 

 regionální politika by měla navázat na potenciál existující v regionu, zejména na 

unikátní zdroje a unikátní způsobilosti, 

 tyto faktory a zdroje by se měly trvaleji vyuţívat, tedy ve velkém rozsahu 

zohledňovat aspekty ţivotního prostředí, 

 regionální potenciál by se měl vyuţívat a rozvíjet nadodvětvově včetně propojení 

odvětví, 

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

schopnosti, 

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

Pozitivní role regionálních disparit v tomto přístupu spočívá v chápání faktu, ţe disparita 

můţe být motorem rozvoje a zdrojem komparativní výhody. Regionální politika tedy spočívá 

v orientaci na vyuţití „šancí“ a mobilizaci místních zdrojů s cílem zlepšení kvality ţivota lidí 

jako výsledku rozvoje. 

* * * * * 

Rozdíly mezi oběma typy regionálního rozvoje, zaloţenými na negativních a pozitivních 

disparitách, jsou znázorněny v tabulce 1.  
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Tabulka 1: Rozdíly mezi dvěma typy regionálního rozvoje  

 
Tradiční regionální rozvoj 
redistribučního charakteru 

Endogenní regionální rozvoj 
přednostně zaměřený na 

vyuţití rozvojového 
potenciálu 

problémové 
regiony 

dichotomní přístup 
(nevyvinuté/vyvinuté) 

mnohostranný přístup 
(rozdílná regionální 
strukturní úzká místa 
apod.)  

převaţující 
strategie 

regionální vyrovnávání regionální rozvoj a růst 

organizační 
forma 

centralizovaná, zaloţená na 
spoluúčasti státu 

decentralizovaná, zaloţená 
na regionální komunitě 

dominující 
mechanismus 

meziregionální přerozdělování 
mobilizace endogenních 
regionálních zdrojů 

převaţující 
orientace 

kapitálová, materiálová informační, technologická 

dynamika  
geograficky „stabilní“ problémové 
regiony 

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

 

2.2 Informační hodnota disparit 

2.2.1 Disparity a jejich informační hodnota 

Dominantní pro volbu přístupu k identifikaci a hodnocení disparit je, do jaké míry přinášejí 

uţivateli informací nové poznání a v jakém směru (smyslu) můţe toto poznání být vyuţito, 

tedy jaká je jejich informační hodnota. 

Informace o zjištěných disparitách mohou mít pro příjemce (uţivatele) informace hodnotu: 

 poznávací,  

 motivační, 

 operační, 

 rozhodovací. 

Poznávací hodnota disparit 

Poznávací hodnota disparit spočívá v tom, ţe informuje uţivatele o širším kontextu 

relevantních znaků zkoumaných subjektů, zvyšuje stav poznání příjemce informací bez 

konkrétních poţadavků na způsob jejich dalšího přímého vyuţití.  
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Ve společenské praxi můţe jít např. o srovnávání zemí a jejich seskupení, či rozdílností ve 

vývoji různých částí světa, bez ambicí do tohoto vývoje přímo zasahovat apod. 

Zvýšení stavu poznání je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity analyzovány 

a vyhodnocovány. 

Motivační hodnota disparit 

Informace o vzniklých disparitách mohou vytvářet soubor pohnutek, který na bázi změn 

relevantních znaků zkoumaných subjektů podněcuje příjemce informací k určité činnosti, 

motivuje jej k jistému způsobu jednání, zpravidla v delším časovém horizontu. 

Častými cíli zkoumání a hodnocení disparit ve smyslu jejich motivačních účinků mohou být: 

 vyhledávání lokalit pro kvalitní ţivot a bydlení, 

 vyhledávání území pro umístění rozvojových investic, 

 vyhledávání a rozvíjení turistických atrakcí, 

 apod. 

Rovněţ tato forma uţití informací nemá za následek ţádný řídící zásah, zpravidla má za 

následek vyvolání určitého chování subjektu (uţivatele informací), vyvolání určitých činností, 

jejichţ účinky mají obvykle dlouhodobý charakter. 

Operační hodnota disparit 

Operační hodnotu disparit lze chápat tak, ţe změny relevantních znaků zkoumaných subjektů 

mají takový charakter, ţe vyvolají okamţité jednání, či reakci na vzniklou či měnící se situaci. 

Jako příklady operační hodnoty regionálních disparit mohou slouţit: 

 měnící se situace a vzájemná relace subjektů na finančních trzích, 

 opakující se intervence vlády do soukromého sektoru, 

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

 nárůst jevů sociální patologie a rasových projevů. 

Forma uţití informací a vzniklých disparitách zde bude mít zpravidla za následek operativní 

řídící zásah cílený ad hoc na vzniklou situaci, s očekáváním bezprostředně následujícího 

výsledku tohoto zásahu. 

Rozhodovací hodnota disparit 

Rozhodovací hodnota informací o disparitách spočívá v tom, ţe vyhodnocení změn 

relevantních znaků zkoumaných subjektů a anticipace jejich ţádoucího vývoje v budoucím 

období vede příjemce informací k přijetí rozhodnutí. 

Poskytnout informace pro rozhodování je druhým nejčastějším důvodem, proč jsou disparity 

analyzovány a vyhodnocovány. Zpravidla jde o východiska pro tvorbu strategií resp. 

strategických rozhodnutí, můţe také jít např. o identifikaci subjektů pro dlouhodobé 

partnerství, zásadní rozhodnutí o alokaci investic apod. 

* * * * * 
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Při vyuţívání zjištěných a vyhodnocených disparit zkoumaných subjektů je vţdy třeba mít na 

zřeteli, ţe hranice mezi jednotlivými formami jejich vyuţití je neostrá a ţe způsoby uţití se 

mohou překrývat.  

Rozdílná informační hodnota vyhodnocených disparit není reprezentována zcela rozdílnými 

indikátory, nýbrţ jde spíše o kontext vyhodnocení – věcný, časový, velikostní, míry rizika 

apod. 

2.2.2 Informační hodnota regionálních disparit  

Cílem (záměrem) této části je aplikovat výše uvedenou obecně naznačenou teorii informační 

hodnoty na zjišťování a hodnocení disparit mezi regiony a na způsoby jejich vyuţívání 

v regionální manaţerské praxi. 

Jakou informační hodnotu mohou mít pro uţivatele informace o rozdílech (disparitách) mezi 

regiony ČR?  

Uţitek z přijatých informací o regionálních disparitách můţe pro uţivatele spočívat 

v následujících čtyřech hodnotách. 

Poznávací hodnota regionálních disparit 

Regionální disparity zvýší stav poznání o regionech ČR a jejich pozici vůči jiným regionům (v 

ČR nebo v zahraničí), o rozdílnostech mezi subjekty regionu (podnikateli, domácnostmi), 

jejich výkonnosti, struktuře, aktivitách.  

Jistě půjde především o to, jaká je celková úroveň regionu a jaké nabízí podmínky pro ţivot 

lidí ze sociálního, ekonomického i ekologického pohledu, co lze očekávat, ţe jim nabídne v 

budoucnosti a jaká je jeho pozice v takto definovaných parametrech ve srovnání s jinými 

regiony ČR a stále častěji i s regiony zemí EU. 

To je převaţující způsob vyuţívání informací o regionálních disparitách. 

Motivační hodnota regionálních disparit  

Regionální disparity motivují uţivatele k jednání, které pro něj, nebo jeho aktivity bude 

zpravidla mít dlouhodobé účinky (dopady).  

Zde jde o nalezení informací motivujících příjemce informací k určitým postojům, aktivitám, 

chování. 

Nejčastěji asi půjde o orientaci jeho dlouhodobých aktivit ve spojení s regionem. Pro 

příjemce informací uvnitř regionu můţe jít o to, zda v regionu se svojí rodinou zůstat, či se z 

něj vystěhovat, zda v něm udrţovat své ekonomické aktivity, případně je dále rozvíjet. Pro 

příjemce informací vně regionu můţe jít o to, zda se do něj přistěhovat, zda v něm setrvat se 

svým podnikáním, začít podnikat, či alespoň umístit své investice (nabízí-li mu významné 

komparativní výhody proti jiným regionům).  
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Operační hodnota regionálních disparit 

Regionální disparity přimějí uţivatele k nějakému operativnímu (bezprostřednímu) jednání 

zpravidla s cílem dosáhnout nějakých bezprostředních efektů (účinků) v krátkém časovém 

horizontu; za jistých okolností však tento efekt můţe být i střednědobý, někdy i dlouhodobý.  

Zde půjde zpravidla o reakci na okamţitý vývoj některých jevů či procesů probíhajících 

v regionu odlišně od jiných regionů či od norem apod. 

Mohou to být takové jevy či procesy, u nichţ můţe hrát významnou roli odlišnost vývoje v 

jednotlivých regionech: regionální nerovnost imigrace, skokový nárůst regionální 

nezaměstnanosti (např. výpadkem dominantních výrobců v souvislosti s hospodářskou krizí), 

aktuální výbušné problémy řešení situace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod. 

Tento způsob uţití informací je pravděpodobný a do struktury uţití informací o disparitách 

jistě patří. Má však značná úskalí.  Vzhledem k tomu, ţe jde o situace vznikající v reálném 

čase a je na ně třeba reagovat bezprostředně, zůstává zde řada otazníků. Je moţné dopředu 

vymezit indikátory mající charakter disparit, které by zachytily většinu situací, které v ţivotě 

kraje či města mohou nastat? Jakou formou tyto informace poskytovat? Jak vyhledávat jejich 

uţivatele? Nebo to bude záleţet na uţivatelích, jestli si takové informace vyţádají (pokud o 

nich budou vědět)? 

Rozhodovací hodnota regionálních disparit 

Regionální disparity jsou východiskem (podnětem) pro uţivatele informací pro jeho 

cílevědomé rozhodování, zpravidla dlouhodobá strategická rozhodnutí. 

Z hlediska způsobu uţití jde zřejmě o nejvýznamnější aspekt poznání disparit mezi regiony.  

Zde je třeba postihnout relevantní disparity, které mají klíčový význam pro strategické 

rozhodování. Rozhodování centra vůči regionům (krajům, případně regionům soudrţnosti), 

rozhodování krajů vůči územním celkům uvnitř kraje (územím ORP, okresům). 

Uţivatelská „poloha“ je zde dvojí. První je neformalizovaná, v ní jde o informace ad hoc 

potřebné pro rozhodování - vlády, ministerstev, zastupitelstev krajů apod. Zde nalezení 

podoby dostatečně vypovídajících a adaptabilních informací (dostatečně reflektujících 

konkrétní situaci či potřebu) je obtíţné. Základní mnoţinu sledovaných a vyhodnocovaných 

informací bude zřejmě potřebné odvodit od navozených pravděpodobných modelových 

situací.  

Trochu méně obtíţnou situaci je moţné očekávat ve druhé, formalizované poloze, kde jde o 

vyjádření disparit, jejichţ poznání je potřebné jako východisek pro orientaci strategických a 

programových dokumentů, zejména pro analýzy.  

Velkou pomocí zde mohou být existující metodiky pro zpracování těchto dokumentů, které do 

značné míry předurčují charakter a rozsah potřebných analytických informací i informací pro 

jejich celkovou orientaci a stanovování resp. komparaci konzistentních cílů regionálního 

rozvoje na celostátní úrovni i na úrovni regionů. 
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33  HHLLEEDDIISSKKAA  ZZKKOOUUMMÁÁNNÍÍ  AA  AATTRRIIBBUUTTYY  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  

DDIISSPPAARRIITT  

3.1 Hlediska zkoumání regionálních disparit 

Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit jsou úzce spjaty s hledisky zkoumání. 

Hledisek zkoumání regionálních disparit existuje celá řada a to nás opravňuje disparity 

chápat jako multidimenzionální problém.  

Hlediska zkoumání nejsou v literatuře systematicky a komplexně prezentována. Jsou 

roztříštěna u jednotlivých autorů a spíše naznačena jen symbolicky. Přístupy jednotlivých 

autorů jsou orientovány účelově tak, aby vedly přímo k výběru indikátorů, pomocí kterých 

budou regionální disparity měřeny. Je silně potlačeno měření disparit pomocí primárních 

indikátorů a přístupy jsou zpravidla zaměřeny na vybrané sekundární indikátory (indikátory 

agregovaného charakteru). Málo je zdůrazňována poznávací stránka regionálních disparit a 

silně je vyzdvihován přístup, kdy identifikované regionální disparity jsou základem pro přijetí 

politiky. 

Tak například Nijkamp (2007) uvádí, ţe značný stupeň prostorové variability, vykazovaný 

ekonomickým rozvojem, inspiroval v minulých dekádách různé přístupy k měření 

meziregionálních disparit k vysvětlení příčiny objevení se nebo stálého výskytu prostorové 

proměnnosti v ekonomickém rozvoji a hodnocení vlivu opatření regionální politiky 

namířených na zvládnutí neţádoucích prostorových nespravedlivých podmínek. Autor tvrdí, 

ţe „výzkumné pole pro prostorové disparity se stále vyvíjí a v průběhu let inspiruje fascinující 

politická východiska“. Prostorové disparity se mohou projevovat na různých geografických 

úrovních, počínaje státy aţ po městské okrsky. Čím niţší je geografické hledisko, tím je 

obvykle větší geografická změna příslušných proměnných prosperity. Tato závislost 

prostorových disparit na měřítku vyţaduje velkou opatrnost při porovnávání fungování států 

či regionů. 

Jediným hlediskem, které je při zkoumání pouţito většinou autorů, je hledisko věcné, podle 

kterého se většina autorů kloní k rozdělení disparit na disparity ekonomické, sociální a 

územní (někdy téţ fyzické). Toto hledisko bude podrobněji pojednáno u klasifikace 

regionálních disparit v následující kapitole.  

Různí autoři se okrajově zmiňují o třech dalších hlediscích, a to je hledisko časové, hledisko 

měřitelnosti a hledisko teritoriality. Další moţná hlediska zkoumání, jako jsou ovlivnitelnost 

regionálních disparit, způsob vzniku a dopady regionálních disparit, nejsou v teoretických 

pramenech analyzována. 

Různá hlediska zkoumání mají velký význam pro identifikaci a hodnocení regionálních 

disparit. Proto řešitelé analyzovali několik hledisek, podle nichţ je moţné a účelné regionální 

disparity zkoumat, příp. klasifikovat (viz Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). 

Analyzovaná hlediska zkoumání jsme rozdělili do dvou skupin: 
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hlediska, jejichţ projevem jsou atributy polaritního charakteru, tedy takové 

atributy, které mají pouze dvě diametrálně odlišné dimenze; 

hlediska, jejichţ projevem jsou atributy s charakterem výčtu moţností, tedy 

takové atributy, které mají více úrovní dimenze. 

Obě skupiny atributů jsou dále podrobněji rozvedeny. 

3.2 Atributy regionálních disparit polaritního charakteru 

Mezi atributy polaritního charakteru patří: 

 podstata regionálních disparit 

 míra konkrétnosti regionálních disparit 

 míra komplexnosti regionálních disparit 

 tendence změny regionálních disparit 

 ovlivnitelnost regionálních disparit 

 způsob vzniku regionálních disparit. 

Vyjádření polarity jednotlivých atributů je patrné z dále uvedené tabulky (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Atributy regionálních disparit polaritního charakteru 

Atribut  regionální disparity Polarity 

Podstata hmotná nehmotná (mentální) 

Míra konkrétnosti specifičnost obecnost 

Míra komplexnosti parciálnost integrálnost 

Tendence změny divergence konvergence 

Ovlivnitelnost neovlivnitelné ovlivnitelné 

Způsob vzniku spontánní činností člověka  

3.2.1  Podstata regionálních disparit 

Podstata regionálních disparit můţe nabýt dvě polaritní dimenze: 

 hmotná podstata 

 nehmotná podstata. 

Regionální disparity s hmotnou podstatou jsou disparity, které mají svůj odraz v realitě 

a zpravidla jsou spojeny s měřitelnými indikátory. 

Měřitelné indikátory mohou být objektivní nebo subjektivní. Objektivní indikátory se získávají 

ze statistiky a jiných databází a mohou představovat např. údaje o příjmu, nemocnosti, 

pracovní neschopnosti, stupni vzdělání obyvatelstva, počtu osobních aut, telefonů, televizních 

přijímačů na tisíc obyvatel a podobně. Subjektivní indikátory se získávají zpravidla z 

výběrových šetření, expertních odhadů apod. 
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Regionální disparity s nehmotnou podstatou (mentální disparity) jsou disparity, které 

mají svůj odraz v hlavách lidí a zpravidla jsou spojeny s měkkými lokalizačními faktory. 

Mezi měkké lokalizační faktory se řadí například kvalita ţivotního prostředí, sociální kvalita 

obyvatelstva, ale zejména image území, tedy pověst, která daný region předchází. Image 

území se projevuje směrem navenek, ale také vnitřně. Směrem navenek pověst regionu 

spoluurčuje postoje a chování externích subjektů vůči danému území. Směrem dovnitř je pak 

formulován postoj a vnímání jeho samotnými obyvateli. 

3.2.2 Míra konkrétnosti regionálních disparit 

Tento atribut má význam spíše z metodologického hlediska. Z tohoto pohledu můţeme 

rozeznávat tyto dvě dimenze: 

 specifičnost regionálních disparit, představující vysoký stupeň konkrétnosti 

regionálních disparit s vysokou vypovídací schopností, 

 obecnost regionálních disparit, představující nízký stupeň konkrétnosti 

regionálních disparit s nízkou vypovídací schopností. 

3.2.3  Míra komplexnosti regionálních disparit 

Rovněţ tento atribut má význam spíše z metodologického hlediska. Budeme rozeznávat tyto 

dvě dimenze: 

 parciálnost regionálních disparit, představující míru dílčího pohledu na 

regionální disparity, 

 integrálnost regionálních disparit, představující míru integrovaného pohledu 

na regionální disparity. 

3.2.4  Tendence změny regionálních disparit  

Tendence změny regionálních disparit mohou nabývat tyto polaritní dimenze: 

 konvergenční orientace regionálních disparit, představující k rovnováze 

směřující tendenci vývoje regionálních disparit (ve směru jejich zmírnění, příp. 

eliminace), 

 divergenční orientace regionálních disparit, představující k nerovnováze 

směřující tendenci vývoje regionálních disparit (ve směru jejich prohlubování). 

3.2.5  Ovlivnitelnost regionálních disparit 

Obsah pojmu ovlivnitelnost disparit lze spojovat s jejich vlastností být předmětem obsahu 

regionální politiky. Samotnou ovlivnitelnost disparity lze vyjádřit jako moţnost či účelnost 

určitými nástroji regionální politiky dosáhnout ţádoucí změny disparity (disparita je v tomto 

případě objektem regionální politiky). 

Ovlivnitelnost přitom není nezbytnou charakteristikou regionálních disparit a dostává se do 

zorného pole s potřebou konkrétní regionální disparity ovlivňovat. 
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Je zřejmé, ţe regionální politikou budou snáze ovlivnitelné rozdíly ve výši mezd či rozdíly 

v míře nezaměstnanosti neţ rozdíly v sektorové struktuře ekonomiky, resp. vyvolané fyzicko-

geografickými faktory. 

Z hlediska ovlivnitelnosti lze tedy na disparity pohlíţet jako na: 

 neovlivnitelné, především disparity zaloţené na hodnocení přírodních zdrojů, 

rozlohy území apod. Tuto skupinu lze dále členit na:  

 disparity neovlivnitelné ani v budoucnu, jako jsou disparity v 

přírodních zdrojích apod.), 

 disparity neovlivnitelné dočasně, které by se však mohly stát 

ovlivnitelnými na základě rozvoje vědy (poznání), 

 ovlivnitelné, které na dané úrovni poznání lze ovlivnit nástroji regionální politiky. 

Tyto lze dále členit na:  

 přímo ovlivnitelné disparity, u nichţ lze vymezit relativně těsnou vazbu 

mezi řídícím aktem a dosaţeným výsledkem (např. disparitu v dopravní 

infrastruktuře regionu lze vyřešit poskytnutím dotace a vybudováním 

potřebné infrastruktury), 

 nepřímo ovlivnitelné disparity, u nichţ neexistuje úzká vazba mezi 

pouţitým nástrojem regionální politiky a disparitou, která má být ovlivněna 

(např. sníţení nezaměstnanosti v regionu řešením (eliminací) disparity v 

dopravní infrastruktuře). 

Ovlivňování regionálních disparit je spojeno i s tím, zda jde o region s vlastním 

představitelem či bez něho (institucionální hledisko).  

Pokud na úrovni regionů pouţitých pro hodnocení disparit existuje určitý představitel regionu 

(např. samosprávný orgán), můţe vlastní disparitu ve vztahu k jiným regionům identifikovat 

a řešit svou vlastní aktivitou nebo řešit regionální disparity mezi subregiony ve své 

působnosti (např. řešení disparit mezi okresy z pohledu samosprávného kraje), tj. 

endogenní regionální politika. V oblasti ovlivňování regionálních disparit z pohledu státu 

je pak určena exogenní regionální politika, která jiţ není podmíněna existencí 

samosprávných orgánů na úrovni regionů a můţe tak působit na libovolné územní celky.   

Tento institucionální pohled na regiony ve vztahu k regionálním disparitám ukazuje, kde by 

měl ovlivnění realizovat stát (tj. zejména tam, kde neexistuje samosprávná reprezentace 

regionu), či kde ponechat pole působnosti regionům samotným. Působení endogenní a 

exogenní regionální politiky ve vztahu k disparitám by mělo být komplementární, můţe však 

působit i protichůdně. 

3.2.6  Způsob vzniku regionálních disparit 

Způsob vzniku regionálních disparit je v literatuře zmiňován pouze rámcově a implicitně. Na 

této úrovni poznání navrhujeme rozeznávat tyto dvě polaritní dimenze vzniku regionálních 

disparit: 

 samovolně vznikající (spontánní), 

 vznikající činností člověka. 
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K samovolně vznikajícím disparitám patří zejména disparity, vyvolané geografickými nebo 

zdrojovými asymetrickými šoky, jako jsou povodně, vichřice, kalamity apod. 

K disparitám vznikajícím činností člověka zařazujeme disparity vyvolané ekonomickou 

činností, politickými vlivy, vnější ekonomikou (ropná krize) apod. 

3.2.7  Dílčí závěr k disparitám polaritního charakteru 

Prezentované atributy regionálních disparit polaritního charakteru představují různé pohledy 

na regionální disparity a dokreslují filozofické a systémové východisko pojímat regionální 

disparity jako multidimenzionální problém (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). 

Uvedené prvotní uspořádání regionálních disparit podle atributů polaritního charakteru nabízí 

řadu kombinací a tedy i moţností vytváření různých klasifikací regionálních disparit. Je však 

velice obtíţné jejich systematické uspořádání. Přesto se pokusíme naznačit moţný postup 

uspořádání kombinací různých hledisek zkoumání. 

Za výchozí úroveň povaţujeme kombinaci dvou nejvíce a nejčastěji zdůrazňovaných hledisek, 

a to míry ovlivnitelnosti regionálních disparit a divergenční nebo konvergenční tendence 

v jejich působení.  

Z logiky vývoje lze odvodit, ţe ţivelné (neovlivnitelné) disparity mají zpravidla divergenční 

tendenci, kdeţto ovlivnitelné disparity mají spíše tendenci konvergenční. Jak poznamenávají 

(Hampl, Blaţek, Ţíţalová 2008), sloţitost a stochastická povaha společenských jevů poskytuje 

prostor i pro velice omezeně významné disparity s jinou orientací: 

 ţivelně se prosazující tendence ke konvergenci, např. u relativně zaostávajících 

regionů, 

 regulačně ovlivnitelné disparity s divergenční působností. 

Na závěr je nutno poznamenat, ţe výše uvedené úvahy o atributech regionálních disparit 

mají především teoreticko-metodologický význam. Slouţí jako podpůrná hlediska pro 

systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit. Z hlediska potřeb klasifikace 

regionálních disparit bude z atributů regionálních disparit polaritního charakteru dále pouţito 

pouze jedno hledisko, a to podstata regionálních disparit, rozčleňující regionální disparity 

na hmotné disparity a nehmotné disparity. 

3.3 Atributy regionálních disparit charakteru výčtu moţností 

Jde o atributy, jejichţ dimenze je víceúrovňová. Mezi tyto atributy lze zařadit: 

 sféru výskytu regionálních disparit, 

 teritorialitu (geografickou úroveň) regionálních disparit, 

 měřitelnost regionálních disparit, 

 časovou dimenzi regionálních disparit. 

Vyjádření polarity jednotlivých atributů je patrné z dále uvedené tabulky (Tabulka 2). 
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Tabulka 3: Atributy regionálních disparit charakteru výčtu moţností 

Atribut reginální disparity Výčet moţností 

Sféra výskytu sociální, ekonomická, územní 

Teritorialita (geografická úroveň) EU, ČR, kraj, ORP, obec 

Měřitelnost 

indikátor integrovaný, dílčí 

metoda měření 
absolutní hodnota, relativní hodnota, 
srovnávací hodnota, vyuţití standardů 

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

Čas 
časový horizont krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý 

časová dynamika okamţitý stav, změny v čase 

 

3.3.1  Sféra výskytu regionálních disparit 

Základní členění regionálních disparit podle sféry výskytu je předmětem zájmu řady autorů. 

Podrobně jsme rozebrali přístupy různých autorů (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). 

Napříč Evropskou unií členské státy odráţejí velice různé geografické okolnosti, úrovně 

ekonomického rozvoje a rozsah sociálních problémů, jakoţ i měřítka jejich vnitřních 

regionálních disparit.  

Koncepty regionálních problémů se mění od země k zemi, avšak lze nalézt v podstatě tři typy 

sfér výskytu regionálních disparit, na nichţ se shoduje většina autorů a k nimţ se přiklání 

rovněţ řešitelé: 

 sociální sféra, která se týká obyvatelstva a kvality jeho ţivota a projevuje se 

zejména v důchodech a ţivotní úrovni obyvatelstva a sociální vybavenosti; 

 ekonomická sféra, která je spojena se stavem ekonomického a rozvojového 

potenciálu a projevuje se zejména v regionálním výstupu a zaměstnanosti; 

 územní sféra, která se týká geografických, přírodních a technických podmínek a 

projevuje se zejména dostupností trhů, vzdělání, sluţeb a infrastruktury a kvalitou 

ţivotního a přírodního prostředí.  

3.3.2  Teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit 

Klíčovou částí návrhu jakékoliv politiky vztaţené k prostoru je metodologie výběru území, na 

které by měla být politika zaměřena. Na úrovni členských států Evropské unie existuje široké 

spektrum přístupů k tomuto úkolu. V tomto kontextu je důleţité zdůraznit, ţe jakákoliv 

analýza pro účely politiky je významně ovlivněna řadou faktorů, které jsou podstatně odlišné 

od „technických“ rozhodnutí o volbě indikátorů (Wishlade, Youill 1997). 

Podle citovaných autorů existují tři klíčové body, kterých je nutno si všímat: 
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1. relevantní prostorové měřítko se mění z vysoce lokalizovaných k celostátně rostoucím 

obtíţným problémům týkajícím se úrovně, na níţ by faktor měl být měřen a na nějţ 

by měl být realizována politika,  

2. mnoho faktorů je kvalitativních anebo obtíţně měřitelných,  

3. relativní význam různých prvků se mění v širokém měřítku podle kontextu – lokalita 

by mohla být vysoce vhodná pro absorbování určitých typů aktivit, ale nevhodná pro 

jiné. 

Prostorové disparity se mohou projevovat na různých geografických úrovních, 

počínaje státy aţ po městské okresy. Nijkamp (2007) upozorňuje, ţe čím niţší 

geografické měřítko, tím je obvykle větší geografická změna příslušných proměnných 

prosperity. Tato závislost prostorových disparit na měřítku vyţaduje velkou opatrnost při 

porovnávání fungování států či regionů.  

Ve většině případů jsou však rozdíly prostorových výkonů (např. příjem per capita, růst 

zaměstnanosti atd.) přímo či nepřímo spojeny s rozdíly produktivity mezi regiony. 

Samozřejmě, ţe tyto rozdíly lze připsat fyzické geografii, neefektivnímu vyuţití lidských 

zdrojů, neadekvátní dostupnosti fyzického či lidského kapitálu, nedostatku zdrojů atd., 

ale celkově to můţeme uzavřít s tím, ţe nedostatky na straně dodávky výrobních faktorů 

– ať uţ je příčina těchto nedostatků jakákoliv - by mohly vést k niţší produktivitě 

příslušného regionu. A proto má měření a hodnocení produktivity celkové výroby velký 

význam pro pochopení disparit prostorové prosperity. 

Volba a velikost územních jednotek podstatně mění např. měření HDP. Na vysokých 

úrovních prostorové desagregace se disparity HDP na obyvatele zvyšují. Podobně na 

vysokých úrovních agregace se rozdíly mezi regiony vyrovnávají. Typ pouţité prostorové 

jednotky je také relevantní, neboť „nefunkční jednotky“ mohou mít za následek to, ţe centra 

ekonomické aktivity jsou oddělena od jejich sídlišť kolem města (Wishlade, Youill 1997). 

Jisté je, ţe koncepce regionu je z hlediska empirického výzkumu problematickou koncepcí, 

jelikoţ prostorová stupnice regionů můţe vykazovat velmi rozdílné řazení, např. od větších 

států USA po relativné malé regiony v Evropě, někdy zachází dokonce aţ na municipální 

úroveň.  

Základním charakteristickým rysem kaţdého regionu - na rozdíl od státu – je jeho relativní 

otevřenost. Ze statistického hlediska jsou regiony chápány často jako správní prostorové 

jednotky hodící se pro sociálně ekonomickou politiku a plánování. Poměrně málo regionů 

běţně dosáhne vysokého stupně různorodosti a vzájemného působení díky lokační 

charakteristice zahrnující např. místní výrobní faktory, instituce, dopravní infrastrukturu a 

velikost místního trhu.  

Podle Aydalota (Aydalot, 1985) lze konstatovat významnou úlohu dělení prostoru, kdy 

výsledky závisí na zvoleném dělení. A priori se nevnucuje ţádné dělení národního prostoru. U 

kaţdého jevu se různé dělení můţe ukázat jako důleţité. Region je zde jen kusem prostoru 

povaţovaného za významný pro svou homogenitu, pro svou schopnost ukázat analyzovaný 

jev. Pozorovatel musí vţdy hledat „správné dělení“, takové, které nejjasněji ukáţe 

mechanismy, jejichţ fungování chce porozumět. Proto dělení, které předjímá předem 

stanovené regiony, musí být neadekvátní. Takové dělení podává pouze zdeformovanou vizi 
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věcí, jelikoţ smazává vnitroregionální nerovnosti a opírá se o regionální průměry, které 

popírají jevy, které je právě třeba pochopit.  

Pokud ukazují konvergenci, pak to znamená, ţe nerovnost se uchýlila hlavně do rovin, které 

dělení na regiony zatemňuje (například města – venkov) nebo ţe se opírá svými měřitelnými 

formami o procesy, které se mezi regiony sjednocují.  

Obecně je nutno zkoumat předmět měření. Jedná-li se o analýzu hospodářských nebo 

sociálních jevů, je třeba přijmout dělení dotčených procesů v prostorovém poli působnosti. 

Jedná-li se o získání podkladů regionálního plánování, mají-li se nabídnout regionálním 

rozhodovacím orgánům prostředky k měření efektivity jejich působnosti, pak je nutno 

sáhnout po administrativním dělení. Omezení, která jsou spojená s ekonomickými 

informacemi, vedou kaţdopádně často k zachování administrativních regionů, protoţe data 

jsou k dispozici pouze na jejich úrovni. 

Pro typologii regionů (Aydalot, 1985) lze uplatňovat jednofaktorové typologie regionů 

např. podle stupně industrializace, centrálního nebo periferního charakteru regionů, povahy 

jejich hlavní aktivity, stupně jejich urbanizace. Studie „centrálnost – perifernost“ Davida 

Keeble (citováno podle Aydalot 1985) vyuţívá dvě typologie: první typologie dělí evropské 

regiony na regiony centrální, mezilehlé a periferní; druhá typologie na regiony velmi 

urbanizované, urbanizované, méně urbanizované a venkovské. Lze také hovořit o regionech 

zemědělsko-průmyslových, terciárních. Tyto typologie staví svou relevanci na schopnosti 

kriteria vyjádřit faktor povaţovaný za rozhodující pro postiţení regionálního vývoje. 

V publikaci (Regional Disparities and Cohesion 2007) je upozornění, ţe existují různě velké 

územní nesrovnalosti a ţe v rámci kohezní politiky, která by vedla k vyrovnanému rozvoji, je 

zapotřebí jiné neţ evropské měřítko. Pro evropské regiony by proto měla být pouţita 

kombinace evropského, národního, vnitroregionálního a přeshraničního měřítka analýzy 

z těchto důvodů: 

 měření národních, meziregionálních a přeshraničních kontrastů lépe odráţí 

existenci a rozsah regionálních disparit, 

 hlavní zdroj územní rovnováhy je způsoben dominantním postavením 

metropolitních oblastí vůči zbytku státního území, resp. přetrvávající územní 

dichotomií některých zemí. 

Podle autorů lze u nových členských zemí identifikovat tři typy regionálních disparit: 

 východ – západ se západními částmi fungujícími lépe neţ jejich východní 

protějšky; 

 významné disparity mezi převáţně urbanistickými a venkovskými regiony; 

 mimořádně prudké procesy polarizace, které staví největší metropolitní oblasti 

proti jejich okolním regionům. 

Autoři konstatují v této souvislosti, ţe rozvojové disparity mezi sousedními regiony a mezi 

regiony ve stejné zemi mohou mít škodlivý dopad na vyhlídky vyrovnaného udrţitelného 

růstu. A naopak, procesy rozšíření ekonomického růstu mezi sousedními regiony a regiony 

stejné země by měly být pečlivě sledovány, aby mohly být ještě více posíleny přijatou 

politikou. 

Shrneme-li poznatky k teritorialitě regionálních disparit, pak můţeme říci toto: 
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Vyhodnocování regionálních disparit je vhodné provádět pouze pro velikostně odpovídající 

územní celky a je nutno rovněţ posuzovat širší územní vazby. 

Pro přístup k regionálním disparitám obecně není účelné rozsah regionů (územních celků) 

předem omezovat. Ale v souvislosti s teritorialitou regionálních disparit můţe sehrávat roli i 

to, zda je na úrovni regionu představitel (orgán), který např. můţe disparity sám ovlivňovat 

(pak lze spíše hovořit o „regionu“) či jde jen o „územní celek“ bez vlastního představitele.  

Výběr regionální (či územní) úrovně sledování disparit bude ovlivňovat druh disparity. 

Teritorialita disparit by měla sledovat dva aspekty:  

 jak (čím) je hodnocena „velikost“ regionu  

Velikost regionu (území) lze chápat např. jako hledisko: velikosti území, počtu 

obyvatel, hustoty obyvatelstva, ekonomiky; závisí mnoho na tom, jak se malá 

velikost země přenáší do měřitelné metriky, jako jsou vzdálenost, hustota, faktor 

mobility a nabídka půdy apod. 

 do jaké míry je moţno hodnotit disparity z pohledu „velikostně“ (podstatně) 

různých regionů  

Lze-li např. (větší) region při jeho srovnání (jednoho jevu) s jiným regionem 

povaţovat z hlediska tohoto jevu za stejný („nedisparitní“), pak sledování 

stejného jevu na úrovni niţší („subregiony“) jiţ můţe vyvolávat existenci těchto 

disparit mezi subregiony, a to ať uţ v rámci jednoho regionu či v rámci více 

regionů. 

Na základě výše uvedených teoreticko-metodologických úvah a přístupů přistoupili řešitelé ke 

stanovení geografických úrovní regionálních disparit podle těchto zásad: 

 vyhodnocení regionálních disparit bude prováděno pro administrativně vymezené 

územní celky s tím, ţe na úrovni těchto celků bude existovat představitel (orgán), 

který má moţnosti v určitých mezích některé disparity ovlivňovat, 

 výběr úrovně sledování disparit bude ovlivněn současnou metodikou statistického 

sledování rozličných indikátorů pro různě vymezené územní celky, 

 pro typologii sledovaných územních celků bude uplatněna jednofaktorová 

typologie s předem stanovenými regiony se všemi omezeními, která z toho 

vyplývají, a to proto, ţe statistická data jsou k dispozici pouze na jejich úrovni. 

Geografické úrovně, představující vertikální perspektivu regionálních disparit, budou tedy 

tyto: 

 Česká republika členěná na kraje, 

 kraje členěné na obce s rozšířenou působností, 

 obce s rozšířenou působností členěné na obce. 

3.3.3  Měřitelnost regionálních disparit 

Měřitelnost regionálních disparit vyjadřuje vlastnost disparit být předmětem měření. Existuje 

řada potíţí spojených s měřením regionálních disparit uvnitř zemí; např. kdyţ je potřebné 

zahrnout více neţ jeden typ regionálních problémů do kaţdé analýzy.  
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Identifikace indikátorů pro měření pociťovaných regionálních problémů není vţdy snadná, 

data mohou být nedostupná ve správném časovém měřítku nebo v relevantním územním 

měřítku a výsledky mohou být obtíţně interpretovatelné. Na evropské úrovni se projevují tyto 

těţkosti tím více, ţe typy disparit se stávají diverzifikovanější, počet a rejstřík indikátorů 

generovaných podle stejné metodologie je omezený a prostorové měřítko, podle nějţ jsou 

data k dispozici, můţe být nesrovnatelné ( Wishlade, Youill 1997). 

Nové přístupy k měření disparit však řeší některé problémy; např. při kvantitativním 

výzkumu chudoby byla pouţita technika redukce dat faktorové analýzy. Při této technice 

je obvykle bráno jako vstup velké mnoţství proměnných indikátorů a zkoumáním vzájemných 

vazeb mezi proměnnými se vytváří menší počet dimenzí resp. faktorů. Těmito faktory lze 

lépe popsat data a obvykle mohou být běţně interpretovány podle pozorování, které 

proměnné se spojují dohromady, aby vytvořily dimenze. Ve spojitosti s touto metodologií se 

ale objevují určité problémy např. sloţené indikátory vytvořené při pouţití faktorové analýzy 

– které jsou v podstatě váţeným součtem jednotlivých proměnných – jsou citlivé k chybám 

v měření původních proměnných. Tyto problémy pak umoţňuje překonat strukturální 

modelová rovnice. Jako faktorová analýza redukuje tato strukturální modelovací rovnice 

vysoký počet proměnných na niţší počet faktorů (Walker, Tomlinson, Williams 2007). 

Měření regionálních disparit můţe být prováděno na základě objektivních a subjektivních 

indikátorů. Objektivní indikátory mají představovat blahobyt, jako je příjem, zdraví, 

vzdělání, bydlení, počet osobních aut, telefonů, televizních přijímačů nebo lékařů na jeden 

tisíc obyvatel. Subjektivní indikátory se tvoří na základě dotazování lidí ohledně toho, co si 

myslí o své situaci, to znamená, zda se cítí šťastní, nebo jak by popsali stupeň spokojenosti 

se svým ţivotem (Molle, 2007). 

Při měření regionálních disparit je potřebné vnímat, ţe se mohou měnit podle geografického 

měřítka, podle pouţitého indikátoru či v čase (Regional Disparities and Cohesion, 2007). 

Disparity se mohou měnit v čase. Problémy s dostupností dat a změnami probíhajícími 

ve správním rozdělení území jsou spojeny s nutností pouţívání krátkodobých časových řad, 

obvykle kratších neţ 10 let. Důsledkem tohoto technického omezení je zaměření na 

krátkodobé problémy, které mohou zaclonit skutečné strukturální změny, které se objevují 

v delším časovém úseku.  

Podle Molleho (2007) můţe při měření regionální disparita (v EU) převyšovat celostátní 

disparitu. Disparity mezi extrémy v EU se zvýšily v důsledku rozšíření unie.  

Metody měření disparit kombinující sociální a ekonomické dimense nutně vyţadují širší a 

věcnější soubor indikátorů. Indikátory, které jsou v současné době k dispozici na regionální 

úrovni, jsou velmi omezené co do rozsahu a nezahrnují četné dimenze týkající se 

regionálního rozvoje (ekonomické, sociální, demografické, ţivotního prostředí, vzdělání atd.). 

Většina statistik regionální politiky, dostupných na úrovni EU, je zaměřena zejména na 

ekonomickou dimensi (Lisabonská strategie). V oblasti ţivotního prostředí vzniká v současné 

době méně důleţitá, avšak zvyšující se řada indikátorů (Gothenburgova strategie). 

V současné době jsou však na regionální úrovni jen sporadicky k dispozici indikátory 

vykazující sociální dimensi rozvoje, a tak není moţné provést sběr dat na evropské úrovni a 

je bráněno účinné podpoře politiky v této oblasti (Sociální program) (Regional disparities and 

cohesion, 2007). 
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Při měření regionálních disparit sloţenými indikátory by měly být podle Felsensteina (2005) 

splněny tyto poţadavky: 

Princip členění: bez ohledu na to, do kolika regionů (suboblastí) je rozčleněna země, 

ocenění nerovností by se nemělo měnit, pokud se parametr rozdělení mění. Tento poţadavek 

je v zásadě v souladu s Daltonovým principem obyvatelstva, podle nějţ ani reprodukce 

obyvatelstva ani spojení identických rozdělení by neměly měnit nerovnost. 

Tolerance k velikostním rozdílům: měřítko nerovnosti by mělo produkovat shodná 

ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky nepravidelné rozdělení 

obyvatelstva, za předpokladu, ţe parametr rozdělení (tj. rozdělení důchodů) zůstává 

nezměněn. Např. většina obyvatel země můţe být soustředěna v jednom regionu nebo můţe 

být rozptýlena dokonce napříč všemi územními celky, do nichţ je země rozčleněna. Pokud 

rozdělení důchodů zůstává stejné, regionální nerovnost by se neměla měnit. 

Necitlivost k pořadí: ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku změny v pořadí, 

v němţ jsou regiony zaváděny do kalkulace, tj. seřazeny buď podle velikosti obyvatelstva, 

nebo v abecedním pořadí. Jeţto regiony v malé zemi mohou být subjektem rychlých změn, 

jak pokud jde o jejich počet obyvatel, tak pokud jde o rozdělení parametrů, shoda s tímto 

principem zajistí, ţe ocenění nerovností se nemění v důsledku změny pozice regionu 

v hierarchii pořadí. 

Při měření disparit je nutno sledovat i míru decentralizace. Ukazuje se (Felsenstein 2005), 

ţe existuje negativní vzájemná vazba mezi decentralizací a regionální nerovností. 

Shrneme-li dosavadní poznatky řešitelů k měření regionálních disparit, můţeme tuto 

problematiku charakterizovat takto: 

 Při měření disparit lze uplatňovat dílčí a souhrnné indikátory. Při měření disparit 

formou souhrnného indikátoru (integrovaný indikátor) je nutno respektovat 

principy jako: 

o Princip členění: bez ohledu na to, do kolika regionů (suboblastí) je 

rozčleněna země, by se ocenění nerovností nemělo měnit, pokud se 

parametr rozdělení mění. 

o Tolerance k velikostním rozdílům: měřítko nerovnosti by mělo produkovat 

shodná ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky 

nepravidelné rozdělení obyvatelstva. 

o Necitlivost k pořadí: ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku 

změny v pořadí, v němţ jsou regiony zaváděny do kalkulace. 

 Výběr metod pro měření disparit (sběr údajů, způsob hodnocení – absolutní, 

poměrový, rozloţení) je nutno přizpůsobit disparitě a cíli, který je sledován:  

o absolutní hodnota (ano/ne), 

o relativní hodnota (např. HDP na obyvatele), 

o srovnávání regionů na základě srovnání indikátorů souhrnného hodnocení 

regionu, 

o vyuţití určitých standardů a jejich plnění (plnění/neplnění, relativní míra 

plnění), apod. 
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Velice významným faktorem měření je objektivnost měření, která můţe zásadním způsobem 

vypovědět o tom, co můţe nebo nemůţe být za disparitu povaţováno (např. objektivnost 

měření HDP na obyvatele podle regionů je sporná). 

V další fázi řešení úkolu budou proto uplatňovány tyto charakteristiky měření regionálních 

disparit: 

 indikátor: primární, sekundární (integrovaný, poměrový apod.), 

 metoda měření: absolutní hodnota, relativní hodnota, srovnávací hodnota, 

standard, 

 objektivnost měření: objektivní (kvantitativní), subjektivní (kvalitativní). 

3.3.4  Časová dimenze regionálních disparit 

Časové hledisko je pro zkoumání, sledování a hodnocení regionálních disparit velice 

významné. Závisí však na tom, jak je toto hledisko pojímáno. Zpravidla se vztahuje 

k časovému obsahu měření regionálních disparit. Existence disparity má časově podmíněný 

charakter v určitém stavu ekonomiky i v konkrétním časovém období. 

Nijkamp (2007) poznamenává, ţe spolu s regionální dynamikou a zaměřením na otevřený 

svět se zvyšují regionální disparity přinejmenším z krátkodobého a střednědobého hlediska. 

Podle Aydalota (1985) kaţdé srovnání regionální disparity v čase vyţaduje, aby se 

pouţily stejné indikátory pro počáteční a pro závěrečný rok. Dokonce i to můţe mít pro 

analýzu zavádějící účinek, neboť „status“ indikátory se rovněţ v čase mění.  

Pro dokreslení toho slouţí následující příklady: 

 migrační pohyby se povaţují za přibliţné měření bohatství, protoţe populace 

směřuje k bohatým regionům. Tento vztah se obrátil od konce šedesátých let a 

migrace jiţ zřejmě neměří stejný jev jako dříve. 

 stupeň industrializace měřil kdysi bohatství a stupeň rozvoje. S pokračující krizí 

starých průmyslových regionů tomu tak jiţ není, jejich prosperita je skončena, 

avšak postupně se vyvíjí „nová“ prosperita (informační technologie, biologické 

inţenýrství apod.). 

 dříve dosahovala korelace ve francouzských regionech mezi vybaveností 

domácností televizory a příjmem na obyvatele vysoké kladné hodnoty. O deset let 

později klesl tento vztah na zápornou hodnotu. 

Autor poznamenává, ţe kdyţ se objeví nová činnost, nová věc či nová profese, koncentrují se 

tyto obecně nejčastěji ve „vyspělejších“ regionech a jejich pozorování ukazuje velkou 

prostorovou nerovnost. Časem přináší vývoj nutně konvergenci, protoţe ve vyspělejších 

regionech dochází k nasycení, zatímco ty druhé těţí z šíření. Toto údajně platí pro téměř 

všechny indikátory. 

Ukazuje se, ţe stejné znaky mají v různých obdobích rozdílné dopady. Jak vyjádřit tyto 

jevy? Analýzy dat (hlavních komponent) provedené v různých obdobích se musí opírat o jiný 

soubor proměnných, přičemţ kaţdý soubor je povaţovaný za reprezentativní pro model 

rozvoje k danému datu.  Nejedná se jiţ o pozorování posunu regionu z jednoho typu do 
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jiného, ale o posuzování stupně adekvátnosti znaků regionu s komponentami dynamiky dané 

chvíle a o analyzování transformace jednotlivých typů regionů (Aydalot, 1985). 

Na základě výše uvedeného budou řešitelé v další fázi prací rozlišovat tyto úrovně časové 

dimenze regionálních disparit: 

 časový horizont regionálních disparit, kdy rozlišujeme:  

o regionální disparity působící krátkodobě, 

o regionální disparity působící střednědobě, 

o regionální disparity působící dlouhodobě, 

 dynamiku regionálních disparit, dále členěnou na: 

o okamţitý stav disparit 

o změny disparit v čase. 

3.3.5  Další moţné atributy regionálních disparit 

Dopady regionálních disparit 

Tento atribut okrajově zmiňují (Blaţek, Uhlíř 2002). Jde o charakteristiku, vyjadřující 

důsledky regionálních disparit na ţivot v regionech. 

Dopady regionálních disparit mohou mít různý charakter. Jedním z pohledů je citlivost 

obyvatel na dopady regionálních disparit. V této souvislosti budou obyvateli více vnímány a 

pociťovány např. rozdíly v míře nezaměstnanosti neţ rozdíly v tvorbě inovací. Posledně 

jmenované rozdíly naopak mají významný dopad na ekonomický rozvoj regionů. 

Na současné úrovni poznání lze rozlišovat tyto druhy dopadů regionálních disparit: 

 dopady disparit citlivé pro obyvatelstvo, charakteristické tím, ţe jsou 

obyvateli regionů intenzivně vnímány a pociťovány (rozdíly v příjmech, kupní síle, 

míře nezaměstnanosti apod.), 

 dopady disparit na ekonomický rozvoj, které mají relativně úzkou vazbu na 

podněcování či brzdění ekonomického rozvoje regionu, 

 dopady disparit na ţivotní prostředí, které mají relativně úzkou vazbu na stav 

a vývoj ţivotního prostředí. 

Nekvantifikovatelné sféry sledování regionálních disparit 

Toto hledisko uvádějí (Blaţek, Uhlíř 2002). Jde o rozdíly v oblasti společenské prestiţe, slávy, 

moci, resp. vlivu na chod společnosti, které mohou podmiňovat i rozdíly v jiných oblastech. 

Hodnocení vývoje rozdílů v uvedených sférách bývá ve většině studií zcela opomíjeno, neboť 

se jedná o obtíţně měřitelné charakteristiky. 

Toto hledisko zahrnuli řešitelé mezi atributy s nehmotnou podstatou (tzv. mentální disparity) 

a byly zmíněny dříve (viz kap. 3.2.1). Jejich základní členění je uvedeno v kap. 4.7. 
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3.4 Výběr atributů pro systémovou dekompozici a klasifikaci 

regionálních disparit 

Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují velkou šíři pohledů na 

regionální disparity a dokreslují filozofické a systémové východisko pojímat regionální 

disparity jako multidimenzionální problém (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). Pro další 

analýzy, ale zejména pro účely případného ovlivňování regionálních disparit nástroji 

regionální politiky je zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální disparity převést do 

„uchopitelné“ podoby. Je především nutno v této souvislosti stanovit, zdali budou některá 

hlediska pouţita pro klasifikaci regionálních disparit a která, anebo budou tato hlediska 

povaţována za atributy identifikovaných regionálních disparit. 

Pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit bylo zapotřebí provést selekci 

atributů a soustředit se na klíčové problémy identifikace, měření a hodnocení regionálních 

disparit. Byly vybrány dvě základní perspektivy účelné pro dekompozici a klasifikaci: 

 vertikální perspektiva, kdy disparity rozlišujeme podle geografické úrovně 

(Česká republika, kraj, obec s rozšířenou působností, obec), 

 horizontální perspektiva, kdy disparity rozlišujeme podle dvou polarit jejich 

základní podstaty (hmotná podstata, nehmotná podstata) s tím, ţe v této 

horizontální perspektivě provádíme u obou polarit další členění na 1. úrovni, 2. 

úrovni, 3. úrovni, příp. dalších úrovních klasifikace. 

Systémová dekompozice a klasifikace regionálních disparit je provedena v následující 

kapitole. 
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44  KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  DDIISSPPAARRIITT  

Definice klasifikace 

Klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých znaků ekonomických, 

sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů či 

procesů od obecnějšího k podrobnějšímu. 

Jevy a procesy jsou v kvalifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd a podtříd, 

skupin a podskupin, oddílů a pododdílů, kdy vyšší stupeň struktury se rozkládá na detailnější 

niţší stupně a existuje hierarchické logické uspořádání podřízení a nadřazení jednotlivých 

stupňů klasifikace. 

4.1 Vertikální a horizontální perspektiva regionálních disparit 

Regionální disparity budou klasifikovány ze dvou souvisejících perspektiv: 

 vertikální perspektivy, vycházející z poznatku, ţe disparity se mění v souladu 

s geografickým měřítkem: kdyţ posuzujeme disparity v kontextu různých 

geograficky zaloţených rámců (svět, Evropa, Evropská unie) anebo různých 

územních měřítek (země, region, obec), dostaneme velice rozdílný pohled na míru 

těchto disparit. Disparity mají tendenci se zvyšovat se sniţováním územního 

měřítka. 

 horizontální perspektivy, související s věcnou sférou jejich výskytu. 

Horizontální perspektiva zahrnuje jak hmotné, tak i nehmotné (mentální) 

disparity. Členění horizontální perspektivy můţe být shodné pro hmotné i 

nehmotné disparity. Klasifikace v rámci horizontální perspektivy bude provedena 

podle jediného atributu, který je základem všech klasifikací, jeţ lze nalézt 

v literatuře, a to je sféra výskytu regionální disparity (věcné hledisko). 

4.1.1 Členění vertikální perspektivy 

Vertikální perspektiva, představující geografické měřítko, je v širším kontextu specifikována 

takto (Regional Disparities and Cohesion, 2007): 

 disparity na evropské úrovni: velké rozdíly existují mezi regiony nových a 

starých členských zemí; 

 disparity na národní úrovni: silné a stabilní vnitřní disparity; 

 disparity na místní úrovni: silné rozdíly mezi sousedními regiony, vytvářející 

jak příleţitosti, tak ohroţení. 

Tato práce se nezabývá disparitami na evropské úrovni, do zkoumání disparit je zde za 

nejvyšší úroveň povaţována úroveň České republiky.  

Z toho vyplývají tyto úrovně vertikální perspektivy: 

 Česká republika a disparity mezi jejími kraji, 
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 kraje a disparity mezi územními obvody obcí s rozšířenou působností (příp. obcí), 

 územní obvody obcí s rozšířenou působností a disparity mezi jejími obcemi. 

4.1.2 Členění horizontální perspektivy 

V souvislosti se základními úvahami o horizontální perspektivě byly analyzovány klasifikace 

uvedené v některých publikacích, zabývajících se regionálními disparitami: 

 Wishlade, Youill (1997), 

 Molle (2007), 

 Hampl, Blaţek, Ţíţalová (2008). 

V nich provedená klasifikace se dá vyjádřit takto: 

Tabulka 4: Moţné horizontální klasifikace regionálních disparit 

Úroveň 

klasifikace 

Wishlade, Youill 

(1997) 
Molle (2007) 

Hampl, Blaţek, 

Ţíţalová (2008) 

1. úroveň 
klasifikace 

sociální disparity sociální koheze sociokulturní faktory 

 ekonomické disparity ekonomická koheze 
socioekonomické 
faktory 

 fyzikální disparity územní koheze geografické faktory 

2. úroveň 
klasifikace 

je provedena pomocí 
indikátorů 

je provedena pomocí 
indikátorů 

je provedena pomocí 
příkladů faktorů 

3. úroveň 
klasifikace 

není provedena není provedena není provedena 

Konkrétně je v těchto publikacích provedena klasifikace na 1. a 2. úrovni tak, jak vyjadřuje 

tabulka 4. 

4.2 Členění horizontální perspektivy na 1. úrovni klasifikace 

Jako základní atributy pro členění horizontální perspektivy byly zvoleny: 

 podstata disparity: materiální a nemateriální 

 sféra výskytu disparity: sociální, ekonomická, územní. 

Schematicky znázorňuje toto členění obrázek 1. 
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Tabulka 5: Klasifikace na 1. a 2. úrovni v publikacích různých autorů 

1. úroveň 
klasifikace – 
sféra výskytu 

2. úroveň klasifikace 

 Wishlade, Youill (1997) Molle (2007) 
Hampl, Blaţek, 
Ţíţalová (2008) 

SOCIÁLNÍ 
SFÉRA 

Nezaměstnanost 

Struktura nezaměstnanosti 

Trendy zaměstnanosti 

Budoucí zaměstnanost 

Aktivní obyvatelstvo 

Kvalifikace 

Příjem 

Ţivotní podmínky 

Demografické trendy 

Nezaměstnanost 

Úroveň vzdělání 

Migrace a segregace 

Sociální exkluze  

Sociální ochrana  

 

Lidský kapitál 

Sociální kapitál 

Tradice a kultura  

 

EKONOMICKÁ 
SFÉRA 

HDP na obyvatele 

Daň z příjmu 

Průmyslová struktura 

Infrastruktura 

Ekonomický výhled  

Průmyslová 
struktura 

Specializace a 
koncentrace 

Přímé zahr. investice  

Pohyb průmyslových 
odvětví  

Kapitál 

Lidský kapitál 

Technologická 
vyspělost 

Úroveň technické 
infrastruktury  

ÚZEMNÍ 
SFÉRA 

Přístupnost na trhy 

Klima 

Hustota obyvatelstva 

Změna populace  

Přístupnost na trhy 

Přístup ke 
znalostem a 
inovacím 

Problémy hranic 

Přírodní podmínky 
a zdroje 

Polohové poměry 

Sociogeografická 
intenzita  

 

Obrázek 1:   Horizontální perspektiva na 1. úrovni klasifikace  
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Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality ţivota, ţivotní úrovně, 

sociální nerovnosti a sociální patologie. Netýkají se však lidského potenciálu jako ekonomické 

kategorie, který je zařazen mezi ekonomické disparity. 

Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti 

ekonomiky, její struktury, rozvojového a lidského potenciálu. 

Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry, v širším kontextu s geografickými, 

přírodními, dopravními a technickými podmínkami. 

4.3 Členění horizontální perspektivy hmotných disparit na 2. 

úrovni klasifikace 

Základní členění horizontální perspektivy hmotných disparit na 2. úrovni klasifikace vychází 

z dříve uvedeného vymezení sociálních, ekonomických a územních disparit (1. úroveň 

klasifikace). Při konstrukci tohoto členění byly sledovány zásady nevelkého počtu podtříd, 

jejich logického uspořádání a dodrţení homogenní úrovně podrobnosti provedené 

dekompozice. 

Základní členění regionálních disparit na 2. úrovni klasifikace:  

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

 obyvatelstvo, do nějţ zahrnujeme jeho ţivotní úroveň (vč. vybavenosti 

domácností), úroveň vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci;  

 sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální sluţby, 

kultura a bydlení; 

 sociální patologie, do níţ zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. 

bezpečnosti) a nehodovost. 

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

 výkonnost ekonomiky zahrnující její výkon, produktivitu a vnější vztahy; 

 ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle 

subjektů; 

 rozvojový potenciál, do nějţ zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční 

kapitál a investice; 

 lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, 

zaměstnanost, nezaměstnanost a mobilitu. 

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

 fyzicko-geografický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, 

strukturu a intenzitu osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu;  

 ţivotní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a 

biodiverzita, lesy, krajina a půda; 

 dopravní infrastruktura, do níţ zařazujeme silniční, ţelezniční a leteckou 

infrastrukturu, vodní dopravu a dopravní obsluţnost; 
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 technická infrastruktura, do níţ je zařazeno zásobování vodou, 

kanalizace a čištění odpadních vod, zásobování energiemi, informační a 

telekomunikační technologie a infrastruktura cestovního ruchu. 

* * * * 

Základní členění na 3. a 4. úrovni klasifikace je provedeno v kapitolách 5 a 6.   

4.4 Charakteristika a základní členění nemateriálních disparit 

Nemateriální, tedy nehmotné či mentální disparity představují takovou skupinu disparit, která 

existuje v myslích obyvatelstva. Na rozdíl od prostorových disparit s hmotnou podstatou 

nemohou být nehmotné disparity příliš často spojovány s měřitelnými indikátory. Zatímco 

hmotné disparity se zpravidla vyznačují kardinalistickým charakterem a tedy přímou 

měřitelností, pro nehmotné disparity jsou příznačné spíše atributy ordinalistické. Z tohoto 

důvodu je také do značné míry znemoţněno exaktní měření nemateriálních disparit, avšak 

nijak tím není omezena schopnost jednotlivých subjektů sestavit si ţebříček prostorových 

preferencí odvozený právě od disparit nemateriálního charakteru. 

Nehmotné disparity odráţejí skutečnost, ţe se ve sféře regionálního rozvoje stále intenzivněji 

hovoří o zvyšujícím se významu tzv. měkkých lokalizačních faktorů. Zatímco tradiční tvrdé 

lokalizační faktory dominovaly lokalizačním a regionálně-rozvojovým analýzám po mnoho 

dekád, měkkým faktorům byla věnována – pokud vůbec – pouze okrajová pozornost. Od 70. 

let 20. století však začíná docházet k výrazným změnám, které mnozí autoři označují jako 

přechod od fordistického paradigmatu k postfordistickému (viz např. Harvey, 1989 nebo 

Lubbers, 1998). A právě tato transformace hospodářsko-společenského vývojového 

paradigmatu zapříčinila také nárůst významu měkkých faktorů lokalizace a regionálního 

rozvoje. 

Mezi měkké lokalizační faktory se řadí například kvalita ţivotního prostředí, sociální kvalita 

obyvatelstva, ale velmi často také image území, tedy pověst, která daný region předchází. Ve 

stále komplikovanější realitě, pro kterou je charakteristické narůstající mnoţství sociálních, 

ekonomických a jiných prvků a zejména interakcí, se rostoucí oblibě těší marketingové 

přístupy, které se kromě jiného snaţí ovlivňovat image území a pouţívají nástroje, pomocí 

kterých je moţno dosáhnout ţádoucích výsledků co nejdříve, pokud moţno „ještě dnes“ (viz 

např. Malinovský, Kutscherauer, Sucháček, 2003).  

Také reference sdělovacích prostředků o jednotlivých územích ovlivňují čtenáře či posluchače 

krátkodobě, coţ je v souladu se současnou akcentací krátkodobých, „ad hoc“ řešení. Teprve 

časté opakování určitých témat můţe ovlivňovat dlouhodobější sklony, postoje či chování 

populace (viz např. Sucháček, 2004). 

Právě význam delších časových úseků a také dlouhodobého myšlení (které je chápáno jako 

nepříliš flexibilní) bývá dnes často opomíjen. Přitom nejsou dlouhodobé změny myšlení, 

hodnot, postojů či chování z hlediska regionálního rozvoje méně důleţité, neţ ty krátkodobé.  

Škola společně se sdělovacími prostředky a výchovou v rodině představuje hlavní zdroj 

hodnotových systémů, postojů či způsobů chování, zkrátka neformálních institucí. Je jistě 

oprávněné zdůrazňovat význam učebnic a věcné náplně výuky na základních a středních 
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školách při formování základních představ o různých územích (zemích, regionech, městech 

atd.) ve hlavách školáků. Tyto ve školních lavicích získané a naučené neformální instituce 

provázejí později jednotlivé osoby prakticky po celý ţivot a pouze výjimečně dochází k jejich 

proměně (Goodey, 1973). Lze tedy konstatovat, ţe vedle sdělovacích prostředků formují 

image regionu významným způsobem také školní učebnice. 

Image regionu se projevuje směrem navenek, ale také vnitřně. Směrem navenek pověst 

regionu spoludeterminuje postoje a chování externích ekonomických, sociálních či politických 

subjektů vůči danému území. Směrem dovnitř pak je formován postoj a vnímání regionu jeho 

samotnými obyvateli.  

Psychosociální atmosféra regionu a očekávání ohledně budoucnosti pak významně 

spoluurčují další osud regionu. Např. Freeman (1992) v této souvislosti pouţívá pojem 

„ekonomika naděje“ (Economics of Hope), kde ukazuje, ţe naděje a pozitivní očekávání 

ohledně budoucnosti regionu samy přitahují další investory, protoţe se stávají ustálenými 

institucemi. Lze pochopitelně nalézt také celou řadu opačných, negativních příkladů, kdy 

špatná image regionu brzdí jeho rozvoj. Právě proto je tak důleţité postavení kaţdého 

regionu na mentálních mapách. 

Jak jiţ bylo řečeno, pro nemateriální disparity je příznačný ordinalistický charakter a přitom 

jsou tyto disparity odrazem, resp. reflexí reálného světa; z tohoto důvodu bude jejich 

členění z hlediska horizontální perspektivy na první úrovni klasifikace shodné se 

členěním disparit materiálních. 

Sociální disparity jsou vztaţeny k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně diferencovanou 

kvalitu ţivota, ţivotní úroveň, sociální nerovnosti a sociální patologii. Odrazem těchto postojů 

jsou mentální mapy v oblasti sociální a následné vnímání jednotlivých oblastí jako sociálně 

úspěšných anebo naopak problémových. 

Ekonomické disparity se týkají vnímání prostorově rozrůzněné výkonnosti ekonomiky, její 

struktury stejně jako rozvojového a lidského potenciálu. Odrazem reputace jednotlivých 

území budou mentální mapy ve sféře hospodářské, které budou spojeny s vnímáním 

jednotlivých území jako prosperujících anebo problémových. 

Územní disparity pak jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu a 

s geografickými, přírodními, dopravními a technickými podmínkami. Také tyto skutečnosti se 

promítají do sklonů, postojů a přesvědčení obyvatelstva a následného posuzování území jako 

více anebo méně atraktivních. 

Nikoliv zanedbatelná skupina obyvatelstva si pak bude vytvářet vlastní názor také na 

disparity v druhé úrovni klasifikace a to z pohledu horizontálního. Tato skutečnost je 

způsobena stále ještě poměrně obecným charakterem druhé úrovně klasifikace členění 

disparit stejně jako poměrně malým počtem skupin disparit na této druhé úrovni klasifikace. 

Proto bude členění také na druhé úrovni klasifikace shodné s členěním disparit materiálních. 

Nehmotné sociální disparity (1. úroveň klasifikace) se na 2. úrovni člení na prostorově 

diferencované vnímání: 

 obyvatelstva, do nějţ zahrnujeme jeho ţivotní úroveň (včetně vybavenosti 

domácností), úroveň vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci; 
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 sociální vybavenosti, kam patří zdravotnictví, školství, sociální sluţby, kultura a 

bydlení; 

 sociální patologie, do níţ zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (včetně 

bezpečnosti) a nehodovost. 

Nehmotné ekonomické disparity (1. úroveň klasifikace) se pak na 2. úrovni budou členit 

následovně: 

 vnímání výkonnosti ekonomiky zahrnující její výkon, produktivitu a vnější 

vztahy; 

 percepce ekonomické struktury, kam patří odvětvová struktura a struktura 

podle subjektů; 

 vnímání rozvojového potenciálu, do nějţ zahrnujeme výzkum a vývoj, 

zahraniční kapitál a investice 

 a vnímání lidského potenciálu, kam zařazujeme ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo, zaměstnanost, nezaměstnanost a mobilitu. 

Nehmotné územní disparity (1. úroveň klasifikace) se pak na 2. úrovni člení na 

prostorově diferencovanou percepci a reputaci: 

 fyzicko-geografického potenciálu zahrnujícího nerostné bohatství, klima, 

strukturu a intenzitu osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu;  

 ţivotního a přírodního prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a 

biodiverzita, lesy, krajina a půda; 

 dopravní infrastruktury, do níţ zařazujeme silniční, ţelezniční a leteckou 

infrastrukturu, vodní dopravu a dopravní obsluţnost; 

 technické infrastruktury, kam patří zásobování vodou, kanalizaci a čištění 

odpadních vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie 

a infrastrukturu cestovního ruchu. 

Nehmotné disparity na druhé úrovni členění přitom mají oproti disparitám materiálním jeden 

podstatný odlišný rys: intenzita jejich vnímání bude dána závaţností problému 

z celospolečenského hlediska stejně jako stupněm vyspělosti dané země. Z tohoto důvodu 

bude v hlavách většiny obyvatel přisuzována patrně relativně menší váha otázkám 

ekonomické struktury oproti problémům ţivotního a přírodního prostředí či sociální patologie.  

Podobné rozdíly budou i v rámci jednotlivých celků na druhé úrovni klasifikace: 

nezaměstnanost tak můţe být v rámci lidského potenciálu vnímána citlivěji neţ otázka 

mobility pracovních sil a informačním a telekomunikačním technologiím můţe být v rámci 

technické infrastruktury přisuzována větší váha neţ např. problémům spojeným s kanalizací. 

Je přitom zcela zřejmé, ţe se váhy přisuzované jednotlivým faktorům v rámci nehmotných 

disparit budou vyznačovat neobyčejnou diferenciací prostorovou a časovou a budou závislé 

na celospolečenském kontextu. 

Pokud jde o třetí úroveň členění nemateriálních disparit, jsou jiţ konkrétní indikátory aţ příliš 

detailní, neţ aby zaznamenaly větší odezvu v myslích obyvatelstva. Nicméně i zde platí, ţe 

vnímání konkrétních indikátorů můţe být podobně jako v předchozím případě dáno mírou 

jejich společenské citlivosti, takţe kupříkladu část obyvatelstva můţe mít povědomí o míře 

nezaměstnanosti ve vlastním či jiných regionech. Přitom nutno opět (podobně jako na druhé 
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úrovni členění) zdůraznit značnou časovou a prostorovou rozrůzněnost spojenou s těmito 

nemateriálními disparitami. 
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55  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCEE  AA  DDEEKKOOMMPPOOZZIICCEE  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  

DDIISSPPAARRIITT  

5.1 Základní východiska pro identifikaci regionálních disparit 

Eliminace nebo alespoň zmírňování váţných disparit mezi regiony je jedním ze stěţejních 

úkolů regionální politiky vlád všech vyspělých zemí. Velké zaostávání některých regionů, se 

všemi doprovodnými ekonomickými a sociálními projevy, je povaţováno za tak závaţný 

problém rozvoje některých zemí, ţe pomoc zaostávajícím regionům se stala jedním 

z hlavních cílů politiky soudrţnosti Evropské unie. 

Provedená analýza praktických metodických postupů pouţívaných pro popis regionů a 

zjišťování regionálních rozdílů – disparit - na úrovni národní, nadnárodní i mezinárodní 

ukázala, ţe neexistuje jeden obecně platný model. Jeho konstrukce je poplatná prostoru, 

času a sledovanému záměru. Stávající praxe při dekompozici disparit, zejména volby 

deskriptorů a jejich indikátorů se značně liší; jeví se spíše výsledkem konsensu v daném 

odborném týmu neţ výsledkem jednoznačně vědecky objektivizovaného postupu. Tím není 

popřena funkčnost takového přístupu; pouze se ukazuje, ţe pro stanovený účel existuje více 

variant řešení.   

Přesto lze v existujících přístupech najít společné jmenovatele. Základním z nich je redukce 

problému na objektivní indikátory, tvrdá data (velikost HDP, míra nezaměstnanosti, úroveň 

vzdělání, očekávaná délka ţivota, apod.) a absence indikátorů vymezujících sociální kapitál a 

taktéţ indikátorů, které by umoţnily popsat skutečné potřeby obyvatel v regionu, míru 

deprivace z jejich neuspokojení a také sociální vztahy v dané společnosti, na jejichţ kvalitě je 

existence současné, síti propojené společnosti, stále více závislá.  

Zjišťování spokojenosti či míry deprivace se stavem (jevů) a upokojování potřeb v daném 

regionu je však náročné a obtíţně převeditelné do kvantitativně vyjádřeného indexu či jinak 

definovaného integrovaného indikátoru. Dalším společným jmenovatelem různých přístupů je 

volba indikátorů, které odpovídají v převaţující míře regionu na úrovni státu (NUTS 0 - 1). 

Při hledání filosofie přístupu k řešení bylo tedy v prvé řadě nutné specifikovat účel, ke 

kterému sledování disparit v regionech směřuje.  

Účel identifikace, zjišťování (měření) a hodnocení regionálních disparit byl odvozen od jejich 

informační hodnoty popsané v kapitole 2.2. 

Pro dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit bylo zvoleno kritérium 

věcné podstaty. Věcná podstata disparity je však ve většině případů tvořena syntézou více 

znaků (jevů), které ji charakterizují a v některých případech umoţňují zařazení disparity do 

více oblastí (ekonomické, sociální, územní). Pro provedení dekompozice bylo proto nezbytné 

provést nejen „vnější“ identifikaci disparity, ale identifikovat a podrobit hodnocení i jednotlivé 

znaky, které ji charakterizují. 
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5.2  Identifikace disparit v 3. úrovni klasifikace   

Je více mnoţností, jak disparity popsat jejich deskriptory a indikátory. V předkládaném řešení 

byly vybrány především ty indikátory, které mají syntetický charakter, vyšší informační 

hodnotu a jsou statisticky uchopitelné (resp. měřitelné). Přičemţ upřednostněny byly ty, 

které jsou statisticky sledovány. 

Dalším z kritérií rozhodujících o volbě deskriptorů a indikátorů bylo reálné vyuţití zjištěných 

informací o disparitách. Primárním hlediskem byla hodnota informace pro rozhodování na 

úrovni stát a kraj. 

5.2.1  Identifikace disparit v sociální sféře 

Sociální sféra je rozdělena na tři dekomponenty, subsystémy 2. řádu: 

 Obyvatelstvo 

 Sociální vybavenost 

 Sociální patologie 

Obyvatelstvo je základním subjektem i objektem všech aktivit probíhajících v regionu. Rozvoj 

regionu je v důsledku realizován s cílem uspokojit potřeby jeho obyvatel (ve vybraných 

segmentech i obyvatel jiných regionů), v tomto případě potřeby sociálního charakteru. 

Sociální infrastruktura je nezbytnou podmínkou pro zabezpečení sluţeb, které zajišťují 

udrţení a rozvoj kvality lidského potenciálu v regionu a jsou nástrojem pro uspokojení potřeb 

obyvatelstva. 

V kaţdé společnosti existují jevy, které jsou povaţovány za nepřijatelné aţ patologické a je 

třeba jim předcházet i zmírňovat jejich důsledky. Lze mezi ně zařadit jednak sociální 

vyloučení (sociální exkluze), jednak chování, které není konformní vůči normě či soustavě 

norem, které většina společnosti akceptuje. I kdyţ se jedná o projevy společenského ţivota, 

které jsou svojí podstatou nesouměřitelné (jevy „různého řádu“), je potřebné na ně cíleně 

směřovat pozornost. 

Uvedené 3 subsystémy 2. řádu jsou vyjádřeny soustavou níţe uvedených deskriptorů. 

 Obyvatelstvo je vyjádřené deskriptory: 

 věková struktura 

 zdravotní stav 

 vzdělanostní úroveň 

 ţivotní úroveň 

 migrace 

 Sociální vybavenost je vyjádřená deskriptory: 

 zdravotnictví 

 školství 

 sociální sluţby 

 kultura 



37 

 

 bydlení 

 Sociální patologie je vyjádřená deskriptory: 

 sociální exkluze 

 kriminalita 

 nehodovost 

5.2.2 Identifikace disparit ve sféře ekonomické 

Ekonomika regionu je nejen klíčovým atributem hodnocení jeho současné úrovně a 

perspektiv dalšího rozvoje, ale také jedním z rozhodujících aspektů jeho srovnávání 

s ostatními regiony. 

Srovnáváme-li ekonomiky regionů, patří mezi nejčastější otázky: jak potentní je ekonomika 

regionu, jaké je její „zdraví“ a nakolik je schopná se efektivně zapojit do meziregionální dělby 

práce. S tím také souvisí další otázka, nakolik je schopná generovat dostatečný počet 

pracovních příleţitostí, resp. pracovních míst pro své obyvatelstvo. 

Na základě analyzovaných přístupů k identifikaci a hodnocení disparit je ekonomický 

subsystém navrhovaného systému sledování a hodnocení disparit v České republice 

dekomponován do čtyř problémových celků - subsystémů 2. řádu. 

Jsou jimi:  

 Ekonomický potenciál 

 Ekonomická struktura 

 Rozvojový potenciál 

 Lidský potenciál 

Uvedené 4 subsystémy 2. řádu jsou vyjádřeny soustavou níţe uvedených deskriptorů. 

 Ekonomický potenciál je vyjádřený deskriptory:   

 Výkonnost ekonomiky 

 Produktivita práce 

 Vnější vztahy 

 Ekonomická struktura je vyjádřená deskriptory: 

 Odvětvová struktura ekonomiky 

 Struktura ekonomiky dle subjektů 

 Rozvojový potenciál je vyjádřený deskriptory: 

 Věda a výzkum 

 Zahraniční kapitál 

 Investice 

 Lidský potenciál je vyjádřený deskriptory: 

 Aktivní obyvatelstvo 

 Zaměstnanost 

 Nezaměstnanost 

 Mobilita  
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5.2.3  Identifikace disparit v územní sféře 

Územní subsystém je dekomponován do 4 subsystémů 2. řádu: 

 fyzicko geografický potenciál, 

 ţivotní a přírodní prostředí, 

 dopravní infrastruktura 

 technická infrastruktura 

Fyzicko-geografický potenciál území charakterizuje základní podmínky pro ţivot 

v regionu a postihuje charakteristické strukturální a lokalizační rysy regionu, včetně členitosti 

území a vzdálenosti k centrům. 

Kvalita ţivotního a přírodního prostředí v regionech má zásadní vliv na kvalitu ţivota 

jejich obyvatel, zahrnuje významné mnoţství srovnatelných charakteristik na úrovni regionů 

a také v sobě skrývá potenciál moţného ovlivňování regionálních rozdílů. Regionální disparity 

v oblasti ţivotního a přírodního prostředí vznikají často jako reakce na určité hnací síly 

v daném regionu (druhy a intenzita průmyslových činností lokalizovaných v regionu, intenzita 

zemědělství, hustota osídlení, intenzita dopravy, hustota dopravní sítě, energetika, intenzita 

cestovního ruchu a další). Kvalita ţivotního a přírodního prostředí je však dána také 

souborem faktorů, na které člověk přímo nepůsobí a disparity tak mohou vznikat spontánně. 

Jde o disparity spojované s rozdílnou geograficko-fyzickou lokalizací regionu, klimatickými 

poměry převaţujícími v regionu, nadmořskou výškou a s nimi souvisejícím původním 

přírodním charakterem krajiny a asymetrickými šoky v podobě přírodních katastrof.  Tyto 

faktory jsou ve své podstatě neovlivnitelné, ale je s nimi nutno při snaze o ovlivňování výše 

zmíněných hnacích sil počítat.  

Dopravní a technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury vytváří hmotné 

technické podmínky pro veškerý sociálně ekonomický rozvoj regionů. V oblasti dopravní a 

technické infrastruktury se jedná se především o zařízení veřejných sluţeb, které slouţí pro 

uspokojení potřeb obyvatel spádového území.  

Dopravní infrastruktura zahrnuje stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s 

nimi souvisejících zařízení. Je limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i 

regionálního rozvoje, neboť umoţňuje mobilitu výrobních faktorů.  

Technická infrastruktura zahrnuje vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, tj. například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod,  

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice,  energetické vedení, komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovody. Rozvoj technické vybavenosti ovlivňovaly, spíše neţ vývojové rozdíly 

uvnitř českého území, vnější vlivy, tj. poloha území uvnitř státu (centrální poloha se 

opakovaně stávala příhraniční), vztah ke státům za hranicemi a struktura osídlení. Význam 

pro rozvoj dopravních, potrubních a přenosových sítí má poloha a velikost velkých měst 

v regionech. Zcela výjimečnou územní jednotkou ve vybavenosti infrastrukturou je však 

Praha. 

Uvedené 4 subsystémy 2. řádu jsou vyjádřeny soustavou níţe uvedených deskriptorů. 

 fyzicko geografický potenciál je vyjádřený deskriptory: 
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 nerostné bohatství 

 klima 

 struktura a intenzita osídlení 

 polohové poměry 

 lokalizace regionu 

 ţivotní prostředí je vyjádřené deskriptory: 

 ovzduší 

 odpady 

 voda 

 příroda a biodiverzita 

 lesy 

 krajina a půda 

 dopravní infrastruktura je vyjádřená deskriptory: 

 silniční doprava 

 ţelezniční doprava 

 letecká doprava 

 vodní doprava 

 technická infrastruktura je vyjádřená deskriptory: 

 zásobování vodou 

 kanalizace a čištění odpadních vod 

 energie 
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66    SSOOUUSSTTAAVVAA  IINNDDIIKKÁÁTTOORRŮŮ  PPRROO  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCII  

RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  DDIISSPPAARRIITT    

Mnoţina indikátorů vyjadřujících deskriptory popisující regionální disparity můţe být velmi 

rozsáhlá. V této fázi výzkumu byly vybrány ty indikátory, které dle provedených analýz 

dosahují nejvyššího stupně relevance, mají převáţně syntetický charakter, dostatečně velkou 

informační hodnotu a jsou měřitelné.  

Objektivizovaná potřeba sledování regionálních disparit vedla k navrţení i takových 

indikátorů, jeţ dosud nemají oporu ve statistických šetřeních, nebo u nichţ je sledování 

zaloţeno na výběrových šetřeních či šetřeních s nepravidelnou periodicitou. 

Dalším z kritérií rozhodujících o volbě indikátorů bylo reálné vyuţití zjištěných informací o 

disparitách. Primárním hlediskem byla hodnota informace pro rozhodování na úrovni stát a 

kraj. 

6.1  Soustava indikátorů v sociální sféře 

Pro sociální sféru bylo navrţeno 13 deskriptorů, 31 primárních indikátorů a 28 sekundárních 

indikátorů. 

Z hlediska sledování sociálních disparit zásadní jsou informace o obyvatelstvu. Charakter 

věkové struktury populace má význam jednak z pohledu vzdělávacích potřeb a trhu práce, 

jednak ve vztahu k sociálnímu systému. Proces stárnutí obyvatelstva typický pro všechny 

vyspělé státy, Českou republiku nevyjímaje, bude do budoucna zvyšovat tlak na zabezpečení 

sociálních sluţeb pro občany v poproduktivním věku v dostatečném rozsahu a v poţadované 

struktuře (terénní sluţby i sluţby v zařízeních sociální péče). Dopady stárnutí se projeví i ve 

změně potřeb týkajících se bydlení. Je zřejmé, ţe měnící se charakter věkové struktury bude 

mít dopady i na trh práce v regionu a ovlivní tak jeho „ekonomické chování“.  

Vývoj indikátorů zdravotního stavu se v důsledku odráţí v potřebě kapacit 

zdravotnických sluţeb, sluţeb sociální péče a u ekonomicky aktivního obyvatelstva se ztráta 

pracovní schopnosti projeví i v dopadech na výkonnost ekonomiky v regionu. Naděje doţití 

vypovídá o zdravotním stavu nepřímo; vypovídá o tom, kolika let by se člověk určitého věku 

doţil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Vzhledem 

k tomu, ţe úmrtnost se liší podle pohlaví, naději doţití je nutné sledovat zvlášť u muţů a u 

ţen.  

Vzdělanostní úroveň v kraji ovlivňuje nepřímo kvalitu ţivota v kraji a projevuje se na trhu 

práce. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva lze sledovat pouze z formálního hlediska, tj. 

měřenou nejvyšší dosaţenou úrovní vzdělání. I kdyţ v dnešní době nejsou rozdíly v krajích 

z hlediska vzdělanostní úrovně dramatické, díky systémovému řízení procesu regionálního 

vzdělávání v ČR (terciární vzdělávání překračuje rámec NUTS3), přesto je třeba i tento jev 

sledovat. 
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Tabulka 6: Soustava deskriptorů a indikátorů v sociální sféře 

2. RÚ 
Problémové celky 

3. RÚ  
Deskriptory 

4. RÚ 

Primární indikátory Sekundární indikátory 

OBYVATELSTVO 

Věková 
struktura 

Počet obyvatel ve věku 0-14 
let Index stáří  

(počet obyv. ve věku 60 let a 
starších na počet dětí do 14 let) Počet obyvatel ve věku 60 let 

a starších 

Počet obyvatel ve věku 15-59 
let 

Index ekonomického zatíţení 
(počet dětí ve věku 0-14 let a počet 
obyv. ve věku 60 let a více na 100 
osob ve věku 15-59 let) 

Zdravotní 
stav 

Naděje doţití (muţi, ţeny)  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti 

Průměrné procento pracovní 
neschopnosti  

(počet kalendářních dnů pracovní 
neschopnosti ve sledovaném období 
násobeno 100/ průměrný počet 
osob nemocensky pojištěných 
násobeno počtem kalendářních dnů 
sledovaného období) 

Počet osob nemocensky 
pojištěných 

Délka pracovní neschopnosti 
Průměrná délka pracovní 
neschopnosti 

Vzdělanostní 
úroveň 

Obyvatelstvo s úplným 
středním vzděláním 

Počet obyvatel s úplným 
středním vzděláním na počet 
obyvatel starších 15 let 

Obyvatelstvo s terciárním 
vzděláním 

Počet obyvatel s terciárním 
vzděláním na počet obyvatel 
starších 15 let 

Ţivotní 
úroveň 

Čistý disponibilní důchod  
Čistý disponibilní důchod 
domácností na 1 obyvatele 

Vybavenost bytových 
domácností automobilem 

 

Vybavenost bytových 
domácností osobním 
počítačem 

 

Vybavenost bytových 
domácností pevným nebo 
mobilním telefonem 
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 Migrace 

Počet přistěhovalých Migrační saldo  

(rozdíl mezi počtem přistěhovalých a 
vystěhovalých) Počet vystěhovalých 

 

Index efektivnosti migrace  

(úhrn přistěhovalých a 
vystěhovalých za stanovenou 
územní jednotku za kal. rok) 

SOCIÁLNÍ 
VYBAVENOST 

Zdravotnictví 

Počet lékařů Počet lékařů na 10 tis. obyvatel 

Samostatné ordinace 
praktických lékařů a 
stomatologů 

Počet samostatných ordinací 
praktického lékaře na 10 tis. 
obyvatel (ve struktuře pro 
dospělé, děti) 

Počet samostatných stomatolog. 
ordinací na 10 tis. obyvatel 

Počet lůţek v nemocnicích  
Počet lůţek v nemocnicích na 10 
tis. obyvatel 

Školství 

Počet zapsaných 
dětí/ţáků/studentů 

Počet dětí zapsaných v MŠ na 1 
třídu 

Počet tříd v MŠ/ZŠ/G/SOŠ 

Počet dětí zapsaných v ZŠ na 1 
třída 

Počet dětí zapsaných v G na 1 
třídu 

Počet dětí zapsaných v SOŠ / 1 
třídu 

Sociální 
sluţby 

Místa v zařízeních sociální 
péče 

Počet míst v zařízeních sociální 
péče na 10 tis. obyvatel starších 
65 let 

Kultura 

Počet veřejných knihoven   
Počet veřejných knihoven 
s pobočkami na počet obyvatel 

Počet středisek pro volný čas 
dětí a mládeţe 

Počet středisek pro volný čas dětí 
a mládeţe na počet obyvatel 

Bydlení 

Počet bytů Počet cenzových domácností na 
byt Počet cenzových domácností 

Počet obytných místností Počet osob na obytnou místnost 

Obytná plocha v m2 Obytná plocha na osobu v m2 

SOCIÁLNÍ 
PATOLOGIE 

Sociální 
exkluze 

Hranice příjmové chudoby 
Podíl osob pod hranicí chudoby 
z celkového počtu obyvatel 

Počet osob pod hranicí 
příjmové chudoby 

Mezera chudoby 

Kriminalita  
Počet zjištěných trestných  
činů 

Počet zjištěných trestných činů 
na počet obyvatel 

Nehodovost Počet dopravních nehod 

Počet dopravních nehod na km2 

Počet dopravních nehod na 1 
obyvatele 
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Ţivotní úroveň rodin, domácností, zahrnuje široký soubor jevů. Patří sem nejenom velikost 

příjmů, ale i rozsah a hodnota majetku, spotřeba. Pro účely sledování a hodnocení disparit 

byla jako základní kritérium navrţena „pouze“ velikost příjmů. Příjmy jsou na rozdíl od 

majetku statisticky sledované; i kdyţ ne absolutně (nezahrnuta je např. šedá ekonomika). 

Sledování spotřeby domácností naráţí na problém nejen různých spotřebních zvyklostí 

domácností, ale také na fakt, ţe statistika rodinných účtů, která tyto informace poskytuje, je 

zaloţena na výběrovém šetření a pro hlubší analýzy stavu v regionu z ní lze vyvozovat závěry 

jen v omezeném rozsahu.) Vybavenost domácností je závislá na velikosti disponibilních 

příjmů a majetku; odráţí však i ţivotní styl a individuální preference jednotlivců a rodin. 

Vybavenost domácností určitými předměty přináší nejen individuální uţitek osobám, 

domácnostem, ale má i širší multiplikační efekt. Současný styl ţivota vyţaduje rychlou 

dostupnost sluţeb, včetně informačních. Z tohoto důvodu je navrhováno zaměřit pozornost 

na vybavenost bytových domácností automobilem (dostupnost sluţeb, dopady na veřejnou 

dopravu, na kvalitu ţivotního prostředí, apod.), osobním počítačem a pevným nebo mobilním 

telefonem (informace, komunikace).  

Prostorová mobilita je významným indikátorem, který vypovídá o sociálně ekonomické 

úrovni regionů, kterých se týká, a svědčí o atraktivnosti či neatraktivnosti daného územního 

celku. Jako vhodný indikátor migrace se jeví migrační saldo, případně lze vyhodnocovat index 

efektivnosti migrace, daný poměrem salda k obratu stěhování. 

Sociální vybavenost v regionu, představovaná sociální infrastrukturou, je nezbytnou 

podmínkou pro zabezpečení základních práv občanů – práva na bydlení, na zdravotní péči, 

na vzdělání. Týká se především zdravotnických sluţeb na úrovni ambulantní a 

specializované ambulantní péče a lůţkové kapacity nemocnic. Z širokého souboru indikátorů, 

které informují o vybavenosti zdravotnickými zařízeními, byly pro daný účel jako indikátory 

stavu zvoleny ty, které vypovídají o vybavenosti samostatnými ordinacemi praktických 

lékařů, stomatologů, o vybavenosti lůţky v nemocnicích a počtu lékařů.  

Sociální vybavenost dále zahrnuje zařízení sociální péče, zejména ústavní zařízení pro péči 

o staré občany, tj. penziony pro důchodce, domy s pečovatelskou sluţbou, ústavy sociální 

péče. Sledování disparit ve vybavenosti těmito zařízeními (sluţbami) je nutné, protoţe jejich 

kapacita je jiţ nyní nedostatečná a deficit míst v těchto zařízeních má tendenci růst 

v souvislosti s procesem stárnutí české populace.  

Do sociální infrastruktury patří i školy. S ohledem na rozdílnou četnost i strukturu populace 

v regionech o úrovni vybavenosti regionů kapacitami škol nejlépe, dle našeho soudu, 

vypovídá indikátor průměrné obsazenosti tříd v síti škol regionálního školství.  

Pro sledování kulturní vybavenosti je z širokého okruhu kulturních zařízení pro sledování 

disparit vybrána síť knihoven a středisek pro volný čas dětí a mládeţe, z důvodu jejich 

významu pro zabezpečení volného času mládeţe.  

Úroveň bydlení lze rovněţ charakterizovat z mnoha hledisek. Vypovídací schopnost o úrovni 

bydlení se zvýší, prováţeme-li parametry bytu s domácnostmi. 

Ţivotní podmínky v regionech jsou provázeny i jevy, které lze označit jako neţádoucí aţ 

patologické. Sniţují spokojenost občanů s ţivotními podmínkami v regionu, oslabují míru 

legitimity veřejné správy v regionu a v neposlední řadě zvyšují tlak na veřejné rozpočty. Do 

souboru jevů označovaného jako sociální patologie je zařazena sociální exkluze, 
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kriminalita a nehodovost. Pro identifikaci problému sociální exkluze bylo zvoleno zatíţení 

obyvatelstva chudobou, protoţe sociální exkluze a chudoba významně korelují. (I kdyţ ne 

kaţdý sociálně vyloučený musí být chudý a naopak.) Problémem je míra chudoby i hloubka 

chudoby, zejména s ohledem na délku trvání tohoto stavu.  

Kriminalita je široce strukturovaný soubor jevů. Mezi regiony jsou rozdíly nejen 

v absolutním a relativním počtu trestných činů, ale zejména v jejich struktuře, v míře 

viktimizace a v dalších aspektech, do nichţ však zřejmě nebude moţné v potřebném rozsahu 

proniknout pro omezený počet veřejných informací. Pro potřeby sledování disparit byl jako 

indikátor stavu tohoto jevu zvolen souhrnný indikátor vyjadřující počet zjištěných trestných 

činů.  

Nehodovost má řadu příčin a projevů. Vzhledem k rostoucímu počtu dopravních nehod a k 

závaţnosti jejich důsledků jsou proto jako indikátory nehodovosti navrhovány dopravní 

nehody, u nichţ se jeví účelné sledování jak v relaci k počtu obyvatel tak i délce silnic 

v regionu. 

6.2  Soustava indikátorů v ekonomické sféře 

Navrţených 12 deskriptorů popisujících ekonomickou sféru regionu je dekomponováno do 38 

primárních indikátorů a 25 sekundárních indikátorů. Navrţená soustava deskriptorů a je 

popisujících indikátorů dává odpovědi na všechny tyto otázky i na otázky s nimi související. 

Výkonnost ekonomiky lze vyjádřit řadou indikátorů, pro meziregionální srovnání 

povaţujeme za relevantní tři primární indikátory – produkt, přidanou hodnotu a daňovou 

výtěţnost. I kdyţ jde o indikátory regionálně přímo nesrovnatelné, jejich propočet na 

obyvatele resp. na HDP ČR je dobře srovnatelný a dává dostatečný obraz o vzájemných 

relacích mezi regiony ČR. 

Produktivita práce je srovnávána nejen objemem produkce na pracovníka, ale také 

jednotkovými náklady práce, které lépe charakterizují průměrnou výšku nákladů na jednu 

jednotku výstupu a dávají moţnost meziregionálně srovnávat vztah mezi produktivitou a 

výškou nákladů. 

Vnější vztahy zde charakterizují nejen exportní výkonnost subjektů regionu, ale také 

umoţňují meziregionální srovnání, která odvětví jsou v jednotlivých regionech jeho hlavními 

nositeli. 

Vývoj v posledních patnácti letech ukázal, jak je pro regiony významná diverzifikovaná 

odvětvová struktura a stabilita subjektů, které ji vytvářejí. Pro srovnávání disparit mezi 

regiony ČR je vyuţita klasifikace odvětvové struktury dle CZ-NACE a ekonomické subjekty 

regionu jsou identifikovány velikostně i podle právní formy. 
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Tabulka 7: Soustava deskriptorů a indikátorů v ekonomické sféře 

2. RÚ 

Problémové 

celky 

3. RÚ  

Deskriptory 

4. RÚ 

Primární indikátory Sekundární indikátory 

EKONOMICKÝ 
POTENCIÁL 

Výkonnost 
ekonomiky 

HDP kraje Tempo růstu HDP 

Hrubá přidaná hodnota HDP na 1 obyvatele 

Daňová výtěţnost Podíl HDP kraje na HDP ČR 

 
Podíl hrubé přidané hodnoty 
kraje na přidané hodnotě ČR 

Produktivita 
práce 

Produktivita práce 
(HDP/zaměstnaná osoba)  

Tempo růstu produktivity práce 

Jednotkové náklady práce 
Tempo růstu jednotkových 
nákladů práce 

Vnější vztahy 

Objem exportu regionu Podíl exportu na HDP regionu 

Podíl odvětví na exportu 
regionu v členění dle CZ-NACE 
(do čtyř seskupení) 

Podíl exportu regionu na HDP ČR 

EKONOMICKÁ 
STRUKTURA 

Odvětvová 
struktura 
ekonomiky 

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

Podíl produkce seskupení odvětví 
na celkové produkci regionu 

Struktura 
ekonomiky dle 
subjektů 

Ekonomické subjekty dle 
právních forem 

Počet podniků s 25 a více 
zaměstnanci na 1000 obyvatel 

Ekonomické subjekty dle 
skupin odvětví NACE  

 

Ekonomické subjekty s 
počtem 0 – 24 zaměstnanců 

 

Ekonomické subjekty s 
počtem 25 a více 
zaměstnanců 

 

Počet soukromých podnikatelů  

Počet malých a středních 
podniků (do 250 
zaměstnanců) 

 

Počet podniků pod zahraniční 
kontrolou s 250 a více 
zaměstnanci 

 

ROZVOJOVÝ 
POTENCIÁL 

Věda a výzkum 

 

Výdaje na VaV (v CZK) Výdaje na VaV na 1 obyvatele 

Výdaje na VaV dle sektorů NH Výdaje na VaV (v % HDP) 

 
Počet zaměstnanců ve VaV na 
tisíc obyvatel 

 
Zaměstnanci ve VaV k celkovém 
počtu zaměstnanců v kraji (v%) 

Zahraniční kapitál 
Objem přímých zahraničních 
investic v kraji 

Podíl kraje na celkových přímých 
zahraničních investicích 
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Alokace přímých zahraničních 
investic dle skupin odvětví 
NACE 

Objem přímých zahraničních 
investic na 1 obyvatele 

 
Podíl zahraničních investic na 
tvorbě hrubého fixního kapitálu 

Investice 

Celková tvorba hrubého 
fixního kapitálu kraje 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu (na 1 obyvatele) 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu dle skupin odvětví 
NACE 

 

LIDSKÝ 
POTENCIÁL 

Aktivní 
obyvatelstvo  

 

Počet obyvatel kraje 
Podíl předproduktivních 
z celkového počtu obyvatel kraje 

Věková struktura obyvatelstva 
Podíl produktivních z celkového 
počtu obyvatel kraje 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo  

Podíl poproduktivních z celkového 
počtu obyvatel kraje 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo podle 
vzdělanostních skupin 

 

Zaměstnanost  

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo podle 
vzdělanostních skupin 

 

Zaměstnanost v primární 
sféře NH 

Podíl MSP na zaměstnanosti 

Zaměstnanost v sekundární 
sféře NH 

 

Zaměstnanost v terciární sféře 
NH 

 

 

Nezaměstnanost 

Obecná míra nezaměstnanosti 
v kraji 

Integrovaný indikátor situace na 
regionálním trhu práce 

Dlouhodobá nezaměstnanost 
(delší neţ 12 měsíců) 

 

Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

 

Specifické míry nezaměstna-
nosti (dle 3 věkových a 4 
vzdělanostních skupin) 

 

Mobilita 

Počet imigrantů ze zahraničí 
Podíl zahraničních imigrantů 
na počtu obyvatel kraje 

Počet emigrantů do zahraničí 
Podíl vyjíţdějících /dojíţdějících za 
prací na počtu obyvatel kraje 

Počet imigrantů z ostatních 
krajů ČR 

 

Počet emigrantů do ostatních 
krajů ČR 

 

Počet obyvatel vyjíţdějících 
/dojíţdějících za prací 
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Pro účely meziregionálního srovnávání disparit v odvětvové struktuře bylo 16 sekcí NACE 

sloučeno do čtyř skupin. 
Skupina 1: sekce A, B, C 

Skupina 2: sekce D, E, F 

Skupina 3: sekce G, H, I, J, K 

Skupina 3: sekce L, M, N, O, P  

Nezařazena zůstala sekce Q - exteritoriální organizace a instituce 

Rozvojový potenciál regionů je jedním z rozhodujících aspektů při posuzování efektivnosti 

pomoci zaostávajícím regionům. Navrţený soubor indikátorů zde sleduje hledisko dlouhodobé 

– jaké podmínky jsou v regionech vytvářeny pro rozvoj vědy a výzkumů a hledisko 

střednědobé – jak se v regionech vyvíjí tvorba tuzemského fixního kapitálu a jaký je o 

regiony zájem u zahraničních investorů. 

Lidé jsou v ekonomice vţdy rozhodujícím výrobním faktorem. Úroveň lidského potenciálu 

je největším hnacím motorem rozvoje ekonomiky. Pro meziregionální srovnávání navrţená 

mnoţina indikátorů umoţňuje srovnávat aktivní obyvatelstvo regionů, jeho věkovou a 

vzdělanostní strukturu i situaci na trhu práce měřenou úrovní zaměstnanosti a mírou a 

strukturou nezaměstnanosti. 

Stále větší význam nabývá mobilita obyvatelstva. V minulosti byla předmětem srovnávání 

především mobilita za prací, specificky pak meziregionální rozdíly v dojíţďce do práce. Nyní a 

do budoucna nabývají stále větší váhu imigrace a emigrace obyvatelstva, zejména regionální 

rozdíly v zahraniční imigraci. Tomu odpovídá i navrţená struktura indikátorů. 

6.3  Soustava indikátorů v územní sféře 

Navrţených 18 deskriptorů popisujících územní sféru regionu je dekomponováno do 77 

primárních indikátorů a 82 sekundárních indikátorů.  

Fyzicko-geografický potenciál území je ze své podstaty dlouhodobě neměnný a 

případné disparity patří do kategorie minimálně ovlivnitelných. Na druhé straně existující 

potenciál významně ovlivňuje hospodářskou činnost, ale i sociální podmínky. 

Pokud jde o nerostné bohatství, navrhujeme sledovat pouze těţbu kaustrobiolitů a 

nerudných surovin vzhledem k tomu, ţe ostatní druhy nerostného bohatství se v ČR vyskytují 

pouze sporadicky a v minimálním mnoţství. 

Definované indikátory v oblasti klimatu souvisejí s dvěma základními klimatickými jevy, a 

to je teplota a sráţky. 

Struktura regionu a intenzita osídlení bude charakterizována především počtem obcí, 

měst a počtem obyvatelstva. Jako sekundární indikátory navrhujeme sledovat disparity 

v podílu obcí do 2000 obyvatel a podílu obcí se statutem měst. 

Pokud jde o polohové poměry a lokalizaci regionu, zde se soustřeďujeme kromě 

základních charakteristik rozlohy území (zemědělská, lesní a vodní plocha) rovněţ na 

charakteristické vzdálenosti mezi místy soustředěné ekonomické a sociální aktivity a konečně 

také na indikátory členitosti území. 
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Tabulka 8: Soustava deskriptorů a indikátorů v územní sféře 

2. RÚ  

Problémové celky 

3. RÚ 

Deskriptory 

4. RÚ 

Primární indikátory Sekundární indikátory 

FYZICKO-
GEOGRAFICKÝ 
POTENCIÁL 

 

Nerostné 
bohatství  

Těţba kaustrobiolitů (černé a 
hnědé uhlí, ropa, plyn) 

Těţba kaustrobiolitů na km2 

 

Těţba nerudných surovin 
(písky, štěrky, vápenec, kaolín 
aj.) 

Těţba nerudných surovin na km2 

Klima 

Průměrná roční teplota  

Roční průměrný úhrn sráţek 
Roční průměrný úhrn sráţek na 
km2 

Struktura 
regionu a 
intenzita 
osídlení 

Počet okresů  

Počet obcí 
Podíl obcí do 2000 obyvatel na 
celkovém počtu obcí 

Počet obcí se statutem města 
Podíl obcí se statutem měst 
na celkovém počtu obcí 

Počet obyvatel 
Počet obyv. na km2 (hustota 
osídlení) 

 

Polohové 
poměry  

Rozloha regionu 
Podíl regionu na celkové ploše 
státu  

Zemědělská půda 
Podíl zemědělské půdy z celkové 
plochy regionu  

Plocha lesů 
Podíl zalesněné plochy z celkové 
plochy regionu 

Vodní plocha 
Podíl vodní plochy z celkové 
plochy regionu 

Nejniţší poloţený bod Průměrná nadmořská výška 

Nejvyšší poloţený bod Výšková členitost území 

Lokalizace 
regionu 

Vzdálenost regionální 
metropole od hlavního města 

 

Vzdálenost okresního centra 
od regionální metropole 

 

ŢIVOTNÍ A 
PŘÍRODNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Ovzduší  

Produkce emisí SO2 
Podíl regionu na produkci emisí 
SO2 (v %t, t na km2, t na obyv.) 

Produkce emisí CO 
Podíl regionu na produkci emisí 
CO (v %t, t na km2, t na obyv.) 

Produkce emisí CO2 
Podíl regionu na produkci emisí 
CO2 (v %, t/km2, t na obyv.) 

Produkce emisí tuhých 
znečišťujících látek 

Podíl regionu na produkci emisí 
tuhých znečišťujících látek (v %t, 
t na km2, t na obyv.) 

Produkce emisí NOx 
Podíl regionu na produkci emisí 
NOx (v %t, t na km2, t na obyv.) 

 Průměrné roční koncentrace NOx 
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Koncentrace prašného 
aerosolu 

Průměrné roční koncentrace 
prašného aerosolu 

Oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší  

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší na celkové ploše státu 

Odpady 

Produkce odpadů 
Produkce komunálních odpadů na 
obyvatele 

Zneškodňovaný odpad 
Podíl regionu na produkci 
průmyslových odpadů 

 
Podíl regionu na produkci 
nebezpečných odpadů 

 
Podíl zneškodňovaného odpadu 
z celkové produkce odpadu v 
regionu 

 
Podíl skládkování na likvidaci 
odpadů v regionu 

 
Podíl spalování na likvidaci 
odpadů v regionu 

 
Podíl kompostování na likvidaci 
odpadů v regionu 

 
Podíl recyklace na likvidaci 
odpadů v regionu 

Voda  

Znečištění vypouštěné 
z bodových zdrojů 

Podíl regionu na znečištění 
vypouštěném z bodových zdrojů v 
ČR 

Profily SSJV s hodnotami ve 
třídách jakosti IV a V 

Podíl profilů SSJV s hodnotami ve 
třídách jakosti IV a V k celkovému 
počtu profilů SSJV v regionu 

Příroda a 
biodiverzita 

Velkoplošná chráněná území 
Podíl velkoplošných chráněných 
území z celkové plochy regionu 

Ohroţené rostlinné a ţivočišné 
druhy 

Podíl ohroţených rostlinných a 
ţivočišných druhů 

Lesy 

Produkční plocha lesů 
Podíl produkční plochy z celkové 
plochy lesů 

Plocha ochranných lesů 
Podíl plochy ochranných lesů 
z celkové plochy lesů 

Plocha účelových lesů 
Podíl plochy účelových lesů 
z celkové plochy lesů 

Plocha poškozených lesních 
porostů  

Podíl plochy poškozených lesních 
porostů z celkové plochy lesů v 
regionu 

Těţba dřeva Intenzita těţby dřeva 

Zalesněná plocha Intenzita obnovy lesů 

Krajina a půda 

Plocha orné půdy 
Podíl orné půdy z celkové plochy 
regionu 

Plocha neodstraněných 
ekologických zátěţí 

Podíl neodstraněných 
ekologických zátěţí z celkové 
plochy regionu 
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Plocha revitalizovaného území 
Podíl plochy revitalizovaného 
území z celkové plochy regionu 

DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA 

Silniční doprava 

Délka dálnic a rychlostních 
komunikací km 

Hustota dálnic a rychlostních 
komunikací km/km2   

Délka ostatních komunikací 
km 

Hustota ostatních silnic km/km2 

 
Délka silnic na počet 
registrovaných motorových 
vozidel km/vozidlo 

Dopravní 
obsluha 

 

Počet motorových vozidel, 

z toho osobních automobilů 

Počet obyvatel / motorové 
vozidlo, ev. osobní automobil 

Obsluha území veřejnou 
hromadnou dopravou 

Počet cestujících ve veřejné 
autobusové dopravě 

Počet cestujících / km2 

Integrované dopravní systémy 
(IDS) 

Počet přepravených osob v MHD 

Délka linek v IDS 
Podíl obcí zapojených v IDS z obcí 
kraje 

Počet obcí zapojených do IDS Podíl území IDS na území kraje 

 
Podíl obyvatel v území IDS 
z obyvatel kraje 

Ţelezniční 
doprava 

Délka tratí km Hustota celostátních tratí km/km2 

 
Hustota regionálních tratí 

 km/km2 

Počet obcí s ţelezniční 
zastávkou nebo stanicí 

Podíl obcí s ţelezniční stanicí nebo 
zastávkou % z počtu obcí 

Počet kontejnerových 
překladišť 

Podíl ţel. stanic umoţňujících 
nakládku a vykládku zboţí % 
z počtu obcí 

 
Podíl stanic s připojenou vlečkou 
% z počtu obcí 

Letecká 
doprava 

Počet letišť, z toho veřejných 
pro mezinárodní přepravu 

Podíl letišť veřejných z celkového 
počtu letišť pro mezinárodní 
přepravu 

Vodní doprava 
Splavné toky km  

Délka splavných toků km/km2; 

z toho pro nákladní lodě tř. IV a 
nosnosti 

 Počet přístavů  

TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

Zásobování 
vodou  

Počet obcí připojených na 
oblastní vodovody 

Podíl obcí připojených na oblastní 
vodovody 

 
Podíl obyvatel zásobovaných 
vodou z veřejných vodovodů 

Kanalizace a 
čištění 
odpadních vod 

Počet obcí s kanalizaci s ČOV 

Podíl obyvatel napojených na 
kanalizaci s ČOV 

Podíl obcí s ČOV 
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Energie  

Elektrická energie - délka 
přenosových sítí (vedení 
400kV, 220 kV a vybraná 
vedení 110kV) v km 

Hustota přenosových sítí (vedení 
400kV, 220 kV a vybraná vedení 
110kV) km/km2 

Délka tras nízkého napětí v 
km 

 

Počet přenosových rozvoden Kapacita přenosových rozvoden 

Zásobování plynem 

Počet plynofikovaných obcí 
Podíl plynofikovaných obcí 

Délka přenosových 
plynovodních vedení vvtl a vtl 
km 

Hustota přenosových 
plynovodních vedení vvtl a vtl 
km/km2 

Počet obcí s CZT 
Podíl obyvatel zásobovaných 
plynem 

 
Podíl obcí napojených na systémy 
CTZ 

Telekomunikace 

pokrytí území signálem 
mobilních operátorů km2 

Podíl pokrytí území signálem 
mobilních operátorů km2 z rozlohy 
kraje 

Počet domácností připojených 
k internetu 

podíl domácností připojených 
k internetu 

Infrastruktura 
cestovního 
ruchu 

Počet stálých lůţek v hotelích 
a ubytovacích zařízeních 

Počet stálých lůţek v hotelích a 
ubytovacích zařízeních na počet 
obyvatel 

Počet nových zařízení 
infrastruktury cestovního 
ruchu 

Počet stálých lůţek v hotelích a 
ubytovacích zařízeních na km2 

Počet zahraničních 
návštěvníků 

Počet zahraničních návštěvníků na 
počet obyv. 

 

Navrhované disparity v oblasti ţivotního a přírodního prostředí mají svoji hmotnou 

podstatu; jsou odrazem skutečného stavu a jsou měřitelné objektivními či subjektivními 

indikátory. Regionálně se v návaznosti na atributy vzniku budou vyskytovat disparity 

především v kvalitě ovzduší, kvalitě vod, mnoţství a druzích produkovaného odpadu, 

intenzitě a druzích poškození lesních porostů a v přeměně krajinného rázu. 

Kvalita ovzduší je nejvíce ovlivňována emisemi hlavních znečišťujících substancí 

pocházejících z průmyslu, dopravy, energetiky a domácností. Jedná se zejména o úrovně 

znečištění způsobené emisemi oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého 

(CO2), oxidu dusíku (NOx), tuhých znečišťujících látek (TZL), těkavých organických látek 

(VOC) a metanu (NH3). Jednotlivé regiony se však významně liší strukturou zdrojů, odkud 

toto znečištění pochází. Při hodnocení stavu znečištění ovzduší je vhodné sledovat vztah 

zjištěných imisních hodnot v měřících stanicích daného regionu k příslušným imisním limitům.  

Regionální disparity v nakládání s odpady lze vyvodit především z rozdílné produkce 

jednotlivých druhů odpadů produkovaných obyvateli a podniky na území daných regionů, 
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zároveň se zhodnocením kvality a kvantity recyklace a nakládání s nebezpečnými druhy 

odpadů. Produkce odpadů je na regionální úrovni pevně svázána s charakterickými sloţkami 

hospodářství v daném regionu.  

Pokud jde o kvalitu vod, největší váhu v rámci regionálního srovnávání má kvalita vod a 

vývoj produkovaného a vypouštěného znečištění v jednotlivých regionech. Této problematice 

se na státních a regionálních úrovních věnuje v ČR pod tlakem environmentální politiky EU v 

posledních letech zvýšená pozornost. Kvalitu povrchových a podzemních vod významně 

ovlivňuje i plošné znečištění. Co se týče jakosti povrchových vod, lze nalézt regionální 

disparity v zařazení daného toku do tříd jakosti, v závislosti na sledování obsahu dusičňanů, 

kadmia a absorbovatelných organicky vázaných halogenů či fosforu.  

Zařazení subsystému příroda a biodiverzita umoţňuje srovnání regionů v oblasti 

čerpaných i potencionálních přírodních zdrojů, v oblasti perspektivy a chování regionu 

k biodiverzitě na vlastním území. Předmětem analýzy můţe být i stav a rozloha chráněných 

krajinných oblastí, ochrana a mnoţství chráněných druhů ţivočichů a rostlin, spolu se 

sledováním výskytu a rozšiřování zavlečených rostlinných ţivočišných společenstev. Struktura 

ekosystémů se v rámci ČR i jednotlivých regionů stále více mění pod vlivem antropogenních 

činností člověka. Mezi regiony ČR se nachází plošné rozdíly v mnoţství a velikosti existujících 

a zakládaných velkoplošných zvláště chráněných území, národních parků, chráněných 

krajinných oblastí, maloplošných zvláště chráněných území a oblastí soustavy NATURY 2000. 

Hospodaření s lesy na území jednotlivých regionů je determinováno mnoţstvím 

vytěţeného dřeva, následným zalesňováním, kvalitou lesních porostů. Regionálně dobře 

srovnatelné a pro budoucnost našich lesů podstatné je zalesňování zemědělsky nevhodné 

půdy.  

Předmětem pro racionální regionální srovnávání v subsystému krajina a půda je celková 

bilance půdy a kvalita půdy v jednotlivých regionech. Základem srovnávání je rozdělení půdy 

v regionu na zemědělskou a nezemědělskou. Region od regionu se téţ liší plochou území 

dotčených těţbou, postupem sanačních prací na těchto územích a ukončených sanačních a 

rekultivačních prací.  

Indikátory dopravní a technické infrastruktury mají vyjádřit vybavenost území, resp. 

obyvatelstva příslušnými prvky této infrastruktury. Vzhledem k fyzické povaze zařízení 

infrastruktury se jeví pro srovnatelnost krajů a zjištění rozdílů mezi nimi nejvhodnější 

vztaţení údajů o zařízeních infrastruktury k rozloze krajů; v některých případech na počet 

obyvatel kraje, případně jiné poměrové měřítko. 

Kvalitní dopravní infrastruktura je limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i 

regionálního rozvoje, neboť umoţňuje mobilitu výrobních faktorů. Je zřejmé, ţe s postupující 

globalizací její význam roste. K faktorům, které ovlivňují její vývoj, patří rostoucí mobilita 

společnosti, růst významu individuální dopravy na úkor veřejné hromadné silniční i dráţní 

dopravy, zejména v důsledku růstu flexibility a mobility pracovní síly a nutnosti zajištění 

dodávek zboţí JIT (just in time) a podfinancování údrţby a oprav komunikací. 

Indikátory dopravní infrastruktury jsou zaměřeny jednak na existenci dopravních sítí, jednak 

na úroveň dopravní obsluhy, čili funkční stránku dopravních systémů (to zejména u silniční 

dopravy). Hustota dálnic a rychlostních komunikací vyjadřuje vybavenost území příslušným 

fyzickým prvkem komunikací vyššího dopravního významu a technických parametrů, hustota 
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ostatních silnic vybavenost území příslušným fyzickým prvkem běţných pozemních 

komunikací.  

Délka silnic vyjadřuje nepřímo hledisko provozu na silnicích, čili dopravní zatíţení. Připadá-li 

na 1 vozidlo v jednom kraji podstatně méně délky komunikací neţ v jiném kraji, lze usuzovat, 

ţe tyto komunikace jsou pravděpodobně více „obsazeny“, je na nich hustší provoz. 

K výstiţnějšímu vyjádření provozu by bylo nutno znát průměrný „proběh“ vozidel (roční počet 

najetých kilometrů), ten se však nesleduje. Přesnější údaje poskytuje sčítání dopravy na 

silnicích, tyto výsledky však lze obtíţně průměrovat za území kraje.  

Dopravní obsluha je spojena s moţností pohybu obyvatel za prací, vzděláním, obchodním 

vybavením, kulturou a sportem. Dopravní dostupnost se všeobecně zvýšila masovým 

rozšířením vlastnictví osobního automobilu. Míru vybavení obyvatelstva dopravními 

prostředky pro individuální způsob dopravy vyjadřuje stupeň motorizace (automobilizace ) a 

pro vyjádření míry obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou se pouţijí údaje o dopravní 

obsluze území veřejnou autobusovou dopravou, MHD; významnou roli v rozvoji regionu 

sehrávají i integrované dopravní systémy (IDS), které propojují městskou hromadnou 

dopravu ve velkých městech s dopravou v jejich spádovém území. 

Význam ţelezniční dopravy v kontextu trţní ekonomiky poklesl, hraje však významnou roli 

v přepravě zboţí a stále ještě i v přepravě osob, zejména na delší vzdálenosti a mezinárodní 

přepravu. Atraktivitě ţelezniční dopravy významně napomohla realizace I. a II. ţelezničního 

koridoru, jeţ umoţní zkrácení jízdních dob. Pro sledování úrovně ţelezniční dopravy je třeba 

sledovat nejen hustou tratí ale i dostupnost ţelezniční dopravy ve struktuře osídlení, moţnost 

vyuţití ţeleznice pro hospodářský rozvoj území, včetně moţnosti vyuţití ţeleznice pro 

podnikání s vyšším dopravním obratem hromadných substrátů a moţnost napojení na 

mezinárodní kontejnerovou přepravu. 

Základní informace je třeba sledovat i o letecké a vodní dopravě v regionu, tj počet letišť 

a délku splavných toků. 

Indikátory z oblasti technické infrastruktury sledují především zásobování vodou, plynem 

a podmínky dostupnosti energií a kanalizaci a čištění odpadních vod. 

Potenciál cestovního ruchu v regionu a jeho vyuţití je významnou společensko-

ekonomickou charakteristikou, zahrnující v sobě pohyb lidí za rekreací a kulturou a 

smysluplné trávení volného času. Je součástí způsobu ţivota a spotřeby obyvatel regionů. Ve 

světovém měřítku stojí příjmy z cestovního ruchu svou velikostí vedle příjmů takových 

odvětví jako je ropný a automobilový průmysl. Relevantní charakteristikou v této oblasti je 

počet stálých lůţek v hotelích a ubytovacích zařízeních, počet zahraničních návštěvníků a 

počet nových zařízení infrastruktury. 
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77    RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍ  DDIISSPPAARRIITTYY  VV  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍMM  SSRROOVVNNÁÁNNÍÍ  

7.1  Přístupy k řešení regionálních disparit v zemích Evropské unie 

V zemích Evropské unie se regionální politika realizuje na základě dvou přístupů. Jednotlivé 

státy realizují jednak svou vlastní, národní regionální politiku s vyuţitím vlastních, národních 

zdrojů, jednak v rámci EU je prosazována tzv. politika soudrţnosti s vyuţitím solidárních 

fondů financovaných z rozpočtu EU. Úroveň a výše intervencí strukturálních fondů předurčují 

ve většině případů úroveň a rozsah národní regionální politiky a politiky soudrţnosti EU ve 

státě. Ve většině nových členských zemí (dále jen EU12) je národní regionální politika 

prakticky totoţná, resp. nahrazena politikou soudrţnosti EU. 

Regionální politika v zemích EU byla v posledních letech silně ovlivněna novým 

programovacím obdobím politiky soudrţnosti EU na léta 2007 - 2013. V tomto novém období 

dochází k významnému posunu v cílech a prioritách politiky soudrţnosti EU v důsledku 

Lisabonské strategie. Stále větší důraz je kladen na cíle růstu a konkurenceschopnosti se 

zdůrazněním podpory inovací. Odstranění omezení vyuţití strukturálních fondů na specifické 

oblasti umoţnilo soustředit se na silné stránky regionů.  

V nových členských zemích EU v důsledku zvýšení disponibilních zdrojů pro regionální politiky 

a zvýšené kapacity se prosazuje decentralizace a „regionalizace“ v řízení, na druhé straně 

v zemích s omezením financování ze zdrojů EU došlo k poklesu počtu regionálních programů 

a dokonce k centralizaci správy v oblasti regionální politiky. Příprava národních dokumentů 

(Národní strategický referenční rámec – NSRR, operační programy - OP) vedla také k lepší 

koordinaci politiky nejen mezi centrem a regiony, ale také mezi ministerstvy na národní 

úrovni. 

7.2  Povaha regionálních disparit a jejich vnímání  

Mezi zeměmi EU27 existují významné rozdíly na národní i regionální úrovni. Komplexní 

indikátor HDP/obyvatele je u Lucemburska 30x vyšší neţ v Bulharsku nebo Rumunsku. 

Všechny nové členské státy (dále jen EU12) a tzv. kohezní země Španělsko, Portugalsko a 

Řecko jsou pod průměrem EU, i kdyţ nové státy aţ do roku 2009 vykazovaly významný růst.  

Tak např. existují významné rozdíly v nezaměstnanosti s nejvyššími hodnotami v Polsku a na 

Slovensku. Podobná situace existuje také např. v indikátorech zaměstnanosti, výdajích na 

vědu a výzkum a v produktivitě práce.  

Zatímco na národní úrovni pozorujeme v minulých letech  trend postupné konvergence, 

regionální rozdíly přetrvávají a prohlubují se směrem k niţší úrovní regionů. Příklady 

vybraných indikátorů ekonomických (HDP/obyvatele), sociálních (míra nezaměstnanosti) a 

územních disparit (výdaje na VaV) uvádí následující tabulka. Tabulka navíc na regionální 

úrovni udává rozdíl a poměr vybraného indikátoru mezi nejvyspělejším a nejzaostalejším 

regionem. 
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Tabulka 9: Vybrané indikátory disparit 

Země/regiony 
HDP/obyv. (PPS) 

EU27=100 (2006) 

Nezaměstnanost 

(%, 2007) 

GERD 

(% HDP/VaV, 2005) 

Česko 77,4 5,3 1,41 

Regiony NUTS2 60,1-162,3 2,7 2,4-9,50 3,96 0,25-2,77 11,08 

Německo 115,8 8,6 2,48 

Regiony NUTS1 

47200-

18600 

2,58 4,9-17,40 3,55 1,13-4,19 3,99 

Rakousko 124,3 4,4 2,46**) 

Regiony NUTS2 

39200-

19400 

2,02 2,8-8,3 2,96 0,53-3,35 6,32 

Maďarsko 63,6 7,4 0,94 

Regiony NUTS2 

24900-

9500 

2,62 4,7-12,3 2,62 0,31-1,37 4,42 

Polsko 51,3 9,6 0,57 

Regiony NUTS2 

19700-

8400 

2,35 8,1-12,7 1,57 0,08-1,10 13,75 

Slovensko 63,5 11,1 0,51 

Regiony NUTS2 

35100-

8200 

4,28 4,3-20,4 4,74 0,36-0,88 3,14*) 

Zdroj: Eurostat 2009 a vlastní zpracování, *) pro regiony NUTS1, **) rok 2004 pro NUTS2 

 Hlavním obecným cílem politiky soudrţnosti EU a většiny národních regionálních politik stále 

zůstává sniţování regionálních disparit zejména na proklamativní úrovni národních 

rozvojových strategií. Posledních 20 let však rychlost národní konvergence v zemích EU 

zůstala pod 2 % (Yuill 2007). Přestoţe zaostávající země dosahovaly většinou vyšších 

procent hospodářského růstu, je proces konvergence zdlouhavým procesem. 

Zatímco na národní úrovni je proces konvergence prokazatelný, na úrovni regionální nelze 

odvodit jednoznačné závěry. Ve většině nových členských států došlo v období 1995 – 2004 

k nárůstu regionálních disparit (na úrovni NUTS2) zejména v  indikátorech HDP/obyvatele a 

nezaměstnanosti (týká se Česka, Maďarska, Polska i Slovenska). Na druhé straně 

k nejvýznamnější redukci tohoto indikátoru došlo v Rakousku, Itálii a Španělsku.  

Při hodnocení regionálních problémů můţeme jednotlivé státy EU rozdělit do několik skupin1. 

Při charakteristice těchto skupin si více všimneme zemí, které jsou předmětem našeho 

výzkumu. 

                                           

1 Při zpracování této kapitoly byl vyuţit metodický přístup a informace z materiálu (Yuill, 2007) 
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7.2.1  Země s omezenými disparitami 

První skupinu zemí tvoří státy, ve kterých jsou regionální disparity omezeny jak v národním 

tak evropském kontextu a nevyţadují výrazné regionálně směřované intervence. K těmto 

státům patří Dánsko, Holandsko, Lucembursko a do jisté míry i Rakousko.  

V Dánsku jsou standardní regionální disparity velmi omezené.  Snahou politiky je 

maximalizovat příspěvek regionů národní ekonomice. Méně rozvinutým periferním oblastem 

je věnována zvláštní pozornost.  

V Holandsku se objevují různé přístupy ke vnímání disparit. Jeden přístup vnímá disparity 

jako velmi omezené, druhý stále vidí rozdíly mezi znevýhodněným severem proti zbytku 

země. Politika se zaměřuje zejména na národní rozvoj se zdůrazněním slabších oblastí na 

severu.  

V Lucembursku jsou tradičně regionální problémy spojeny s restrukturalizací ocelářského 

průmyslu na jihu a slabším zemědělstvím na severu. Politika se zaměřuje na příhraniční 

problémy a na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti.  

V Rakousku nejsou regionální disparity vnímány jako základní problém. Jsou svázány 

s topografií země a s přírodními podmínkami, coţ znamená, ţe běţné intervence typu 

rozsáhlé podpory podnikání nejsou obecně účinné. Problém je omezen na tradiční urbánní – 

rurální dimenzi. V důsledku rozšíření EU v posledním desetiletí dochází k poklesu tradičních 

disparit mezi východem a západem  a objevila se nová oblast růstu v trojúhelníku Vídeň – 

Bratislava – Györ.  

7.2.2  Země s diferencovanými problémy 

Druhou skupinu zemí tvoří Belgie, Francie, Irsko a Velká Británie. Existují v nich výrazné 

regionální disparity, které jsou odrazem rozmanitých problémů a vyţadují specifické zásahy 

regionální politiky.  

V Belgii je Vlámsko povaţováno za prosperující část, avšak má problém se starým důlním 

průmyslem. Pozornost se zde posunula od řešení problematiky zaměstnanosti k inovacím. 

Valonsko má výrazné vnitřní disparity, které se však sniţují. Hlavní důraz je kladen jak na 

staré industrializované, tak i na venkovské regiony.  

Vnímání disparit ve Francii se změnilo. Hlavním zájmem jsou urbánní struktury, venkovské 

oblasti a relokace firem. Cílem politiky je zvyšovat celkovou konkurenceschopnost při 

současném řešení disparit na subregionální úrovni.  

V Irsku došlo v minulém desetiletí k podstatnému nárůstu HDP. Existují však kontrastní 

regionální rozdíly mezi městskými aglomeracemi a periferními oblastmi na jihu a na západě. 

Politika je zaměřena na jejich řešení.  

Ve Velké Británii je stále hlavním problémem nerovnost mezi jihovýchodem a zbytkem 

země. Růst sub-regionálních disparit je intenzivně vnímán. V Anglii mají tyto problémy řešit 

Agentury pro regionální rozvoj. Za hlavní hnací síly rozvoje jsou však povaţovány městské 

oblasti.  
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7.2.3  Země s řídce osídlenými regiony 

Finsko, Švédsko a Norsko tvoří třetí skupinu zemí, které mají na jedné straně regiony 

s nízkou hustotou populace, na straně druhé straně regiony s růstově orientovanými prvky 

regionální politiky. 

Hlavním problémem Finska jsou rozdíly mezi oblastmi na severu a východě a zbytkem země 

a mezi urbánními oblastmi a vzdálenými a řídce osídlenými oblastmi. Důraz politiky je kladen 

na řešení rostoucích demografických změn, které ovlivňuji tyto neosídlené oblasti.  

Ve Švédsku dochází k růstu disparit mezi urbánními a ekonomicky aktivními oblastmi na jihu 

a severními a východními částmi země se stárnoucím obyvatelstvem. Probíhají diskuze o 

významu a podpoře větších a více diverzifikovaných regionů s orientací na inovace a 

konkurenceschopnost celého státu a vyváţenějším regionálním rozvojem. 

Norsko má podobný problém s řídce osídlenými regiony a periferními oblastmi s omezeným 

přístupem a koncentrací obyvatelstva ve městech. U řady základních průmyslových odvětví 

probíhá restrukturalizace. Od roku 2006 dochází k posunu v přístupech k regionální politice 

s větší orientací na jednotlivé regiony, které doplňují předchozí iniciativu zaměřenou na 

všechny regiony a růstovou orientaci. 

7.2.4  Země s velkými a koncentrovanými regionálními problémy 

Ve čtvrte skupině zemí je Německo a Itálie, které vykazují výrazné regionální rozdíly velké 

části území, na kterou se soustřeďuje hlavní cíl regionální politiky. Jsou to rozdíly mezi 

východem a západem v Německu a jihem a severem v Itálii. 

Hlavní problém Německa se týká stále přetrvávající nízké úrovně východních zemí. Od 

sjednocení Německa se tyto spolkové země potýkaly s celou řadou problémů zahrnujících 

odliv mozků a celkovou emigraci, nízký ekonomický růst i sociální deprivaci. Těţkosti s jejich 

řešením silně sníţily ekonomickou výkonnost Německa a zpomalily jeho ekonomický růst.  

V Itálii je stále hlavním problémem regionální politiky dualismus mezi severem a jihem. 

Vzhledem k poměrně nízké ekonomické výkonnosti celé národní ekonomiky probíhá diskuze, 

jaká politiky by měla vyřešit oba problémy, tj. povzbudit makroekonomický růst a současně 

sníţit vnitřní disparity. 

7.2.5  Země orientované na rozvoj na národní úrovni 

V páté skupině zemí, do které patří Řecko, Portugalsku a Španělsko, se politiky zabývají 

hlavně podporou rozvoje na národní úrovni. 

Řecko má významné vnitřní disparity vůči centru kolem Atén a také výrazně zaostává vůči 

průměru EU na národní úrovni. Politika se zaměřuje zejména na otázky dohánění.  

Ve Španělsku výrazně vyšší ekonomický růst vykazuje severovýchodní část. Národní přístup 

k regionální politice je zaloţen na strukturálních fondech EU s důrazem na 

konkurenceschopnost a produktivitu. Ústava deklaruje vyváţený rozvoj regionů a regiony 

mají značný stupeň autonomie v této oblasti.  
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V Portugalsku jsou regionální problémy vnímány jak mezi osou sever - jih, tak mezi 

vertikální osou pobřeţí a vnitrozemí. Regionální politika je zaměřena na zvýšení regionální 

konkurenceschopnosti, která má maximalizovat růst a sníţit disparity. 

7.2.6  Nové členské země 

Poslední skupinu zemí tvoří nové členské země EU12. Existují v nich významné vnitřní 

regionální rozdíly zejména mezi hlavními městy a zaostalejšími regiony zejména u východních 

hranic. Navíc tyto země většinou vykazují velké rozdíly ve srovnání s průměrem EU. Hlavní 

důraz politik je proto poloţen na rozvoj na národní úrovni.  

V zemích EU12 je hlavním ekonomickým problémem sníţení rozvojové mezery proti EU15. 

V roce 2004 ze 71 regionů NUTS2 s úrovní HDP/ob. pod 75 % EU bylo 15 v Polsku, 7 v ČR, 5 

v Maďarsku a 3 na Slovensku. Jednalo se prakticky o celé území těchto států kromě hlavních 

měst. Nejvýznamnější inter- a intra- regionální disparity vykazovaly právě Česko, Maďarsko a 

Slovensko. V těchto zemích rostly regiony hlavních měst s mnohem větší dynamikou neţ 

ostatní staré průmyslové a venkovské zaostalejší regiony. 

Souhrnné vnímání hlavních regionálních problémů ve vybraných zemích je uvedeno 

v tabulce. 

Tabulka 10: Současné vnímání regionálních disparit 

Maďarsko Silně jsou vnímány disparity mezi Budapešti a ostatní části země, která je 
nazývána venkovem, disparity mezi Středomaďarským regionem (NUTS2) a 
ostatními NUTS2 regiony a mezi tzv. subregiony na úrovni okresů (LAU1), které 
dělí území Maďarska mimo hlavní město na oblasti dynamicky se rozvíjející aţ 
po oblasti zaostalé. Vývoj na niţších regionálních úrovních je provázen růstem 
disparit zejména v ekonomické výkonnosti a zaměstnanosti. 

Německo Hlavním problémem zůstávají přetrvávající (i kdyţ nerostoucí) disparity mezi 
starými a novými zeměmi, které ovlivňují celkovou výkonnost země. Probíhaly 
diskuze o racionalitě, financování a zaměření regionální politiky ve dvou 
směrech, zda upřednostnit podporu rozvoje metropolitních regionů nebo 
regionů venkovských. Cílová podpora strukturálně slabých regionů zůstává 
v současné době zachována. 

Polsko Mezera mezi rozvinutými regiony na západě a venkovskými a starými 
průmyslovými regiony na severu a východě se prohlubuje. Regionální a 
hospodářská politika má řešit dohánění úrovně EU a současně zvyšovat 
konkurenceschopnost regionů vedoucí k řešení regionálních disparit. 

Rakousko Tradiční regionální disparity mezi regiony se sniţují. Problém se omezuje na 
urbánní a venkovskou dimenzi a nevyţaduje velké regionální intervence. Hlavní 
problémy: dojíţdění a stárnutí obyvatel v horských a venkovských oblastech, 
liberalizace trhu a sociální disparity, příhraniční problémy. 

Slovensko Přes výrazný ekonomický růst v posledních 5 letech, který znamenal zlepšení 
celkové ekonomické situace v regionech, dochází k prohlubování regionálních 
disparit zejména na úrovni krajů (NUTS3) a niţších územních jednotek (okresy a 
obce). Výrazný růst zaznamenává hlavní město Bratislava a jeho okolí. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (Yuill 2007) 
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Obecně platí, ţe disparity vyjádřené pomocí hlavních ekonomických indikátorů stále 

přetrvávají a jsou vnímány jako problém, i kdyţ v některých případech dochází k jejich 

sniţování (Rakousko, případně Německo). Ve všech zemích je deklarován názor, ţe jsou 

potřebné intervence pro dosaţení vyváţenějšího územního rozvoje. Na druhé straně ve světle 

rostoucí mezinárodní konkurence se vedou diskuze o adekvátních prostředcích a opatřeních 

regionální politiky. V mnoha zemích EU mizí tradiční orientace a soustředění na tzv. 

problémové regiony a dává se prostor diferencovanému přístupu k regionální politice na 

území celého státu. 

V řadě zemí se objevuje stále větší soustředění na řešení sub-regionálních problémů. To 

vyţaduje řešení vytvářená na míru a současně spoluúčast subregionů na procesu 

ekonomické obnovy podle jejich individuálních potřeb a moţností. Na jedné straně chtějí 

regiony více autonomie ke stanovení svých vlastních cílů a priorit, na druhé straně roste 

vnitřní soutěţení o zdroje v rámci regionů. 

Stále vzrůstá zájem a potřeba zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky jako celku. Po 

rozšíření EU je to silné téma ve většině členských států, ať nových nebo starých. V členských 

zemích s podprůměrnou úrovní ekonomického rozvoje je národní konkurenceschopnost a 

ekonomické dohánění základním cílem politik. Přitom současně tradiční zájem o slabší a 

zaostávající regiony zůstává součástí programů většiny regionálních politik. Proto je nezbytné 

najít v regionální politice vyváţenost mezi dvěma cíli, tj. cílem soudrţnosti (rovnosti) a cílem 

konkurenceschopnosti (efektivnosti). 

7.3  Přístupy k řešení regionálních disparit v Maďarsku 

Maďarsko, oficiální název Maďarská republika, patří v rámci EU mezi malé aţ střední státy 

s počtem obyvatel 10,045 mil a rozlohou 93,030 tis. km2. Maďarsko má dvoustupňové 

administrativně správní členění. V prvním stupni je to 19 samosprávných ţup (megyék), 

které odpovídají našim krajům a město Budapešť. Základní lokální samosprávnou jednotkou 

pak jsou obce, kterých je 3 145. 

7.3.1 Regionální disparity v Maďarsku 

Z hlediska regionálních disparit vykazuje Maďarsko typickou a výraznou dichotomní strukturu 

nových členských států EU12. Středomaďarský region (NUTS2), který není totoţný s hlavním 

městem Budapešť má nadměrnou a více jak dvojnásobnou ekonomickou výkonnost, nejniţší 

nezaměstnanost a nejvyšší výdaje na VaV. Ostatní regiony výrazně zaostávají. Hlavní rozdíly 

se projevují mezi hlavním městem a zbytkem země, mezi západní a východní částí země ve 

prospěch západní části. Přehled hlavních indikátorů je uveden v tabulce. 
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Tabulka 11: Vybrané regionální disparity v Maďarsku na úrovni NUTS2 

Region 

NUTS1/NUTS2 

Počet obyvatel 

(2007) 

HDP/ob. (2006) Nezaměst 

nanost 

(%) 2007 

Hrubé domácí 
výdaje na VaV 

(% HDP) 

2005 
PPS 

% 

EU27=100 

hu1        Közép-Magyarország 2 897 317 24 900 105,5 4,7 1,37 

hu10      Közép-Magyarország 

Středomaďarský region 

2 897 317 24 900 105,5 4,7 1,37 

hu2                        Dunántúl 3 062 868 13 000  55,0 6,4 0,39 

hu21 Közép-Dunántúl 
Středozadunajský region 

1 104 841 13 600 57,6 5,0 0,42 

hu22 Nyugat-Dunántúl 

Západozadunajský region 

997 939 15 100 63,8 5,0 0,31 

hu23 Dél-Dunántúl 

Jihozadunajský region 

960 088 10 100 42,9 10,0 0,44 

hu3                Alföld és Észak 4 085 216 9 700 40,9 10,3 0,64 

hu31 Észak-Magyarország 

Severomaďarský region 

1 236 690 9 600 40,7 12,3 0,32 

hu32                  Észak-Alföld  

Severní Velká Planina 

1 541 020 9 500 40,1 10,8 0,84 

hu33                     Dél-Alföld  

Jiţní Velká Planina 

1 333 506 9 900 42,2 7,9 0,73 

Maďarsko 10 045 401 15 000 63,6 7,4 0,94 

EU27 497 455 033 23 600 100 7,1 1,82 

Zdroj: Eurostat (data k 1.3.2009) 

Přestoţe Maďarsko vykazovalo v minulém období značný ekonomický růst, došlo v tomto 

období také k nárůstu regionálních disparit, způsobeném především ekonomickým růstem 

Středomaďarského regionu a hlavně hlavního města Budapešti.  

Tabulka 12: Rozdíl u  vybraných disparit na území Maďarska 

Indikátory_NUTS2 Průměr Maximum Minimum 
Index Max/min 

NUTS2 

Index Max/min 

NUTS3 

HDP/ob. (PPS) 15000 24900 9500 2,62 4,16 

Nezaměstnanost (%) 7,4 12,3 4,7 2,62 4,2 

GERD (%HDP) 0,94 1,37 0,31 4,42 n/a 

Zdroj: vlastní propočet 
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Tento růst disparit se projevuje nejen na úrovni regionů (NUTS2), ale zejména na niţší 

regionální úrovni ţup (NUTS3) a tzv. subregionů (okresů, maloregionů LAU1), kde jsou 

regionální rozdíly největší.  

Úloha regionů byla posílena se zavedením a realizací operačních programů po vstupu do EU 

v roce 2004. Paradoxně je zvýrazněna úloha regionů NUTS2, které jsou plánovací a 

implementační úrovní regionálních operačních programů. Vzrostla také úloha maloregionů 

(LAU1), které bývají příjemci pomoci. Obě tyto úrovně regionů nejsou samosprávnými celky 

a nemají volené orgány.  

7.3.2  Řešení regionálních disparit na národní úrovni 

Celkovým cílem nového NDP je zvýšení zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro dlouhodobý 

růst. 

Specifické cíle pro zvýšení zaměstnanosti jsou definovány velmi obecně: 

 Zlepšení zaměstnatelnosti a aktivity jednotlivců na trhu práce koordinovanými akcemi 

podle regionálních podmínek; 

 zvýšením poptávky po pracovní síle podporou vytváření nových pracovních míst 

zejména ve znevýhodněných regionech; 

 rozvojem takového prostředí na trhu práce, které zajišťuje rovnováhu mezi nabídkou 

a poptávkou. 

Udrţitelný dlouhodobý růst má být dosaţen prostřednictvím následujících specifických cílů: 

 Zvýšením konkurenceschopnosti na základě posílení znalostní ekonomiky, inovací a 

zvyšování produktivity;  

 Rozšířením ekonomické základny na základě sniţování regionálních rozdílů, rozvíjením 

nových kapacit, rozšiřováním trhů a nových technologií; 

 Rozvíjením podnikatelského prostředí včetně zlepšování dopravní dostupnosti, 

regulatorního prostředí a efektivnosti sluţeb a funkcí státu. 

Cíle NSRR jsou dále transformovány do 6 tématických a regionálních  prioritních oblastí, 

kterým jsou přiřazeny jednotlivé operační programy. 

V plánu se regionální aspekty uplatňují u tematických priorit i u priorit regionálních. Pro 

kaţdou tematickou prioritu je upřesněna její regionální dimenze. Dále je  poloţen důraz i na 

tzv. horizontální politiky, jejichţ cílem je udrţitelný rozvoj a posílení soudrţnosti ve smyslu 

ekonomickém, regionálním a sociálním. Tyto politiky mají být uplatněny jak v tematických, 

tak i regionálních operačních programech. 

Většina obyvatel Maďarska (56,6%) ţije v dynamicky se rozvíjejících nebo rozvíjejících se 

subregionech, 30% ţije v uzavírajících se subregionech, které mají potenciál k růstu. 

7.3.3  Řešení regionálních disparit na regionální úrovni 

Na řešení regionálních disparit se podílí jak tematické, tak zejména regionální operační 

programy, které jsou odvozeny z priority 5 – regionální rozvoj  Národního rozvojového plánu 

2007 - 2013. 
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Hlavní rozvojové směry ve statistických regionech byly definovány jiţ v Národní koncepci 

územního rozvoje v roce 2005, jak uvádí tabulka 13. 

Tabulka 13: Rozvojové směry statistických regionů NUTS2 

Zdroj: NSDC_HU (2005) 

Pro zajištění vyváţeného regionálního rozvoje a regionální soudrţnosti se priorita 5 dále člení 

na následující oblasti: 

 posílení regionálních center, prioritní rozvoj rozvojových pólů, inovace 

v ekonomickém rozvoji, vytváření spolupracujících a konkurenceschopných 

urbánních sítí,  

 oţivení krajiny, udrţitelný rozvoj regionálně integrovaných venkovských oblastí, 

rozvoj zaostalých oblastí, udrţitelný rozvoj regionů kolem jezera Balaton a řek 

Dunaj a Tisza, 

 rozvoj cestovního ruchu. 

Pod pojmem regionální soudrţnost se zde rozumí zlepšení regionální konkurenceschopnosti i 

sladění a vyváţenost regionů.  

Od 1.1.2004 je v Maďarsku vytvořeno 168 statistických subregionů, které jsou povaţovány 

za základní územní jednotky regionálního rozvoje. Pro tyto subregiony byla zavedena 

rozvojová typologie na základě specifických indikátorů, jako jsou: přímé zahraniční investice 

na obyvatele, hrubý příjem na obyvatele, počet aktivních podniků na 1000 obyvatel, 

procento nezaměstnanosti, čistá migrace, počet telefonních linek a počet osobních 

automobilů, vše na tisíc obyvatel.  

Podle těchto indikátorů se pak dělí subregiony na tyto skupiny: 

1. dynamicky se rozvíjející subregiony (24) – většina indikátorů překračuje průměr 

venkova, tj. národní průměr mínus Budapešť. 

2. rozvíjející se subregiony (33) – většina indikátorů je nad venkovským průměrem 

s rozdílem do 10 %.  

Středomaďarský region Konkurenceschopnost, sociální soudrţnost a zlepšení kvality 
ţivota 

Středozadunajský region Konkurenceschopnost, inovace, kvalita pracovní síly a kvalita 
ţivota 

Západozadunajský region Konkurenceschopnost, dopravní dostupnost a zkvalitnění 
infrastruktury  

Jihozadunajský region Konkurenceschopnost, kvalita ţivotního prostředí, silná sociální 
solidarita 

Severomaďarský region Konkurenceschopnost, zkvalitnění cestovního ruchu a kvality 
ţivota  

Severní Velká Planina Konkurenceschopnost, kulturní dědictví, rozvoj zemědělství, 
silná sociální soudrţnost 

Jiţní Velká Planina Konkurenceschopnost,  vyrovnání úrovně venkovských oblastí, 
zachování kulturního dědictví 
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3. uzavírající se subregiony (59) – většina indikátorů se blíţí k průměru a subregiony 

vykazují alespoň nepatrný růst. 

4. Stagnující subregiony (27) – většina indikátorů je alespoň 10% pod průměrem 

venkova.  

5. zaostávající regiony (25) – většina indikátorů je alespoň 15% pod průměrem 

venkova. 

Řešení regionálních disparit má být zajištěno na principu koordinace. Na úrovni statistických 

regionů NUTS2 a dalších úrovních byly vytvořeny regionální rozvojové rady, tj. regionální 

rozvojové rady, rozvojové rady ţup aţ po úroveň mikroregionů, které mají formulovat a 

přijímat regionální rozvojové koncepce a programy, koordinovat regionální ekonomický 

rozvoj, přípravu finančních plánů a řídit realizaci rozvoje.  

Výkonnými orgány regionálních rad jsou regionální rozvojové agentury, které byly vytvořeny 

podle zákona z roku 1999 jako veřejné ziskové organizace se stálými zaměstnanci a 

vykonávají funkci zprostředkujících orgánů, které se podílejí na implementaci programů. 

7.3.4  Shrnutí přístupů k řešení regionálních disparit v Maďarsku 

Maďarsko vykazovalo po roce 2000 ve srovnání se zeměmi EU15 významný ekonomický růst, 

který působil příznivě na konvergenci národní ekonomiky. Tento růst však byl provázen 

současným růstem územních disparit zejména na úrovni samosprávných ţup (regionů 

NUTS3) a tzv. subregionů.  Územní nerovnováha v Maďarsku se projevuje zejména mezi 

hlavním městem Budapešti a ostatním územím, mezi Středomaďarským regionem a 

ostatními regiony a mezi tzv. subregiony (obdoba okresů). Západní část země je výrazně 

vyspělejší neţ část východní. 

Maďarsko přijalo legislativu pro regionální rozvoj jiţ v 90. letech minulého století. Nejprve to 

byl zákon o regionálním rozvoji a územním plánování a v zápětí Národní koncepce 

prostorového (územního) plánování v roce 1998, která byla aktualizovaná v roce 2005 

s vytyčením dlouhodobých cílů do roku 2020 a střednědobých cílů do roku 2013 v souladu 

s délkou programovacího období EU pro politiku soudrţnosti. Prostorové plánování je zde 

chápáno v širším evropském smyslu a zahrnuje jak územní, tak regionální rozvoj.  

V současném období je však regionální politika realizovaná především v rámci politiky 

soudrţnosti EU. Základním strategickým dokumentem je Národní strategický referenční 

rámec s názvem Nový maďarský národní rozvojový plán, který definuje vizi, strategické cíle a 

priority rozvoje Maďarska. 

Strategie vychází z Národní koncepce územního rozvoje. Hlavním rozvojovým cílem 

Maďarska je zvýšení zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro dlouhodobý růst. K tomu mají 

přispět specifické cíle s důrazem na konkurenceschopnost jak národní ekonomiky, tak 

zejména konkurenceschopnost regionů. V dokumentech se také zdůrazňuje orientace na 

soudrţnost regionů, pod kterou se rozumí jak jejich konkurenceschopnost, tak vyváţený 

rozvoj. 

Hlavními prioritními oblastmi Národního rozvojového plánu jsou ekonomický rozvoj 

podporující konkurenceschopnost, doprava, sociální oţivení, ţivotní prostředí a energetika, 

státní reforma a regionální rozvoj. 
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Z hlediska územního pokrytí jsou vymezeny specifické oblasti na úrovni mikroregionů, které 

se rozdělují do 5 skupin od nadměrně vyspělých po zaostávající. Pro řešení rozvojových 

nerovností je navrţeno 15 operačních programů. Specificky regionální zaměření má 7 

regionálních operačních programů pokrývajících celé území Maďarska. Regionální programy 

cíle Konvergence mají podobné prioritní oblasti zaměřené na řešení rozvojových aktivit na 

regionální úrovni v oblasti ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu, lidských zdrojů a 

osídlení. 

7.4  Přístupy k řešení regionálních disparit v Německu 

Německo, oficiální název Spolková republika Německo, patří v rámci EU mezi velké státy 

s počtem obyvatel 82,532 mil a rozlohou 357,021 tis. km2. Německo je administrativně 

rozděleno na 16 spolkových zemí s vlastní vládou, 39 vládních krajů a 429 okresů. 

V Německu je 12 379 obcí. 

7.4.1  Regionální disparity v Německu 

Základní územní úrovní pro posuzování disparit v Německu je úroveň spolkových zemí 

NUTS1. Na prohloubení regionálních rozdílů mezi nimi mělo negativní vliv sjednocení v roce 

1991. Přes mohutnou a dlouhodobou hospodářskou pomoc jsou to právě tzv. nové východní 

země (NL - viz tabulka), které vykazují podstatně niţší hospodářskou výkonnost a úroveň, 

podstatně vyšší nezaměstnanost a s výjimkou Saska také nízké výdaje na VaV. 

Rozdíly mezi regiony na niţší regionální úrovni mezi různými spolkovými zeměmi jsou ještě 

vyšší. Na rozdíl od nových členských zemí EU vykazuje vysokou úroveň nezaměstnanosti 

Berlín. 

Tabulka 14: Rozdíl u vybraných disparit na území Německa 

Indikátory (NUTS1) Průměr Maximum Minimum 
Index Max/Min 

NUTS1 

Index Max/Min 
NUTS2 

HDP/ob. (PPS) 27400 47200 18600 2,53 2,65 

Nezaměstnanost (%) 8,4 17,4 4,9 3,55 4,05 

GERD (%HDP) 2,48 4,19 1,05 3,99 n/a 

Zdroj: vlastní propočet 

Z pohledu vývoje při srovnání let 2000 a 2006 došlo u Indexu Max/Min pro indikátory 

HDP/ob. k mírnému poklesu na úrovni NUTS1 (z 2,58 na 2,53), pro úroveň NUTS2 

k mírnému nárůstu (z 2,63 na 2,65). Celkově však přes postupné vyrovnání rozdílů mezi 

východní a západní části země jsou rozdíly značné.  

Východní Německo (bez Berlína) vykazovalo v roce 2005 příjem na obyvatele ve výši 65% 

národní úrovně a nezaměstnanost 18,7%, téměř dvojnásobnou proti západním zemím. Na 

druhé straně došlo v minulých letech k podstatnému zlepšení v infrastruktuře východních 

zemí.  
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Problémy v regionech obou částí země jsou podobné, ale působí s rozdílnou intenzitou. 

Regionální rozdíly jsou však chápány a vnímány převáţně jako rozdíly mezi spolkovými 

zeměmi východu a západu a ne explicitně jako rozdíly uvnitř spolkových zemí. 

Tabulka 15: Regionální disparity v Německu na úrovni NUTS1 

NUTS1/NUTS 2 
Počet obyv.          
(v tis.) 2007 

HDP/obyv.  

2006 

Míra 
nezamě 

stna 

nosti 

2007 

Hrubé 
domácí 

výdaje na 
VaV (% 
HDP) 

2005 

(PPS) 
% (EU-
27 = 
100) 

de1 Baden-Württemberg 10 749 755 30 500 129,1 4,9 4,19 

de2 Bayern 12 520 332 32 200 136,4 5,3 2,91 

de3 Berlin 3 416 255 23 000 97,3 16,3 3,82 

de4 Brandenburg (NL) 2 535 737 19 100 80,7 13,8 1,18 

de5 Bremen 663 082 37 100 156,9 11,9 2,18 

de6 Hamburg 1 770 629 47 200 199,7 8,9 1,86 

de7 Hessen 6 072 555 33 400 141,2 7,3 2,53 

de8 Mecklenburg-Vorpommern (NL)     1 679 682 18 600 78,8 17,4 1,41 

de9 Niedersachsen 7 971 684 24 200 102,3 7,9 2,24 

dea Nordrhein-Westfalen 17 996 621 27 200 115,1 8,3 1,78 

deb Rheinland-Pfalz 4 045 643 23 900 101,1 6,0 1,71 

dec Saarland 1 036 598 26 500 112,2 7,3 1,05 

ded Sachsen (NL) 4 220 200 20 100 85,2 14,4 2,33 

dee Sachsen-Anhalt (NL) 2 412 472 19 500 82,4 15,7 1,13 

def Schleswig-Holstein 2 867 373 24 000 101,4 7,9 1,13 

deg Thüringen (NL) 2 289 219 19 300 81,6 15,6 1,80 

de Germany 82 217 837 27 400 115,8 8,4 2,48 

EU27 497 455 033 23 600 100,0 7,1 1,82 

Zdroj: Eurostat (Data dostupná k 1.3.2009) 

7.4.2  Řešení regionálních disparit na národní úrovni 

Regionální politika Spolkové republiky Německo je součástí hospodářské politiky. Je 

orientována na hospodářský růst a mobilizaci růstového potenciálu. Primárním cílem 

regionální politiky v rámci celospolečenských úkolů je, aby strukturálně slabé regiony mohly 
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dosáhnout zapojením do hospodářského rozvoje vyrovnání jejich nevýhodného postavení, a 

aby došlo ke sníţení regionálních rozdílů v rozvoji.  

K tomu regionální politiku doplňuje vyrovnanou růstovou politikou a politikou zaměstnanosti, 

inovací a vzdělávání. Má přispívat k celkovému hospodářskému růstu strukturálně slabých 

regionů a k vytváření trvalých, konkurenceschopných pracovních míst. Regionální politika 

Německa má střednědobý a dlouhodobý charakter.  

Na řešení problémů regionální politiky se podílí národní program GA (Společné úkoly) 

financovaný zejména ze zdrojů spolku a spolkových zemí a unijní operační programy 

zahrnuté do Národního strategického referenčního rámce (NSRR) financované ze 

strukturálních fondů EU.  

Program Společné úkoly pro zlepšení regionální hospodářské struktury (GA GRW) je 

z hlediska regionální podpory v Německu prioritním nástrojem národní regionální politiky. 

Vznikl jiţ v roce 1969 a jeho prostřednictvím se Spolek spolupodílí na vyváţeném regionálním 

rozvoji Německa. Spolupráce mezi Spolkem a spolkovými zeměmi v rámci GRW je právně 

zakotvena v ústavě. Poskytovatelem financí je z 50% Spolek a z druhé poloviny příslušná 

spolková země, ve které se nachází znevýhodněný region. Spolek ve spolupráci se 

spolkovými zeměmi uzavírá ročně rámcový plán, který reguluje oblasti podpory, finanční 

prostředky a regionální programy spolkových zemí. Na realizaci GRW dodatečně přispívá také 

EU prostředky z ERDF.  

GRW plní úlohu celkového rámce i pro strukturální fondy EU. Podporovány jsou vybrané 

regiony, tj. především území pěti východních spolkových zemí a strukturálně slabé regiony 

západního Německa. Pomoc se zaměřuje na investice regionálního charakteru a politiku trhu 

práce. GRW plní současně nástroj pro podporu ekonomického růstu a také nástroj pro 

vyrovnávání rozdílné úrovně regionů (GRW 2007). 

V současném období je v platnosti 36. Rámcový plán Společenské úlohy Zlepšení regionální 

hospodářské struktury na léta 2007 - 2010. V první části plánu jsou popsány cíle a koncepce 

regionální politiky v Německu a oblasti podpory. Hlavním cílem přitom je vytvoření nebo 

zachování pracovních míst zejména ve strukturálně slabých regionech. Program podporuje 

oblasti různých politik, jak např. politiky trhu práce, malé a střední podnikání, ochrana 

ţivotního prostředí, výzkum a vývoj, transfer technologií a inovace, věda a vzdělání, rozvoj 

měst, atd. Mezi oblasti podpory také patří podpora investic, cestovního ruchu, integrované 

rozvojové koncepce, kooperační sítě a klastry apod.  

V rámci státní regionální politiky se v Německu rozlišuje několik typů regionů podporovaných 

státem. Jsou to tzv. oblasti podpory A, C, D a E (GRW 2007). Oblasti A jsou výrazně zaostalá 

území nových spolkových zemí, oblasti C jsou území se strukturálními problémy ve starých 

spolkových zemích a oblasti D a E jsou území, jejichţ malé a střední podniky mohou čerpat 

státní podporu. Rámcový plán přesně vymezuje regiony – oblasti podpory. 

Pro období 2007 - 2013 je podpora určena pro téměř 36% německého obyvatelstva (cca 30 

mil.).  

Národní strategický referenční rámec (2007 - 2013) pro vyuţití strukturálních fondů 

v Německu definoval 4 strategické úkoly (NSRR_DE 2007): 
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1. podporovat inovace a rozvoj znalostní společnosti, posílit konkurenceschopnost 

ekonomiky, 

2. zvýšit atraktivitu regionů pro investory a občany prostřednictvím udrţitelného 

regionálního rozvoje, 

3. vytvořit více a kvalitnějších pracovních míst, 

4. rozvíjet regiony s cílem dosaţení vyváţeného rozvoje a rovných příleţitostí. 

Horizontálními cíli jsou udrţitelný rozvoj měst, rovné příleţitosti a ţivotní prostředí. NSRR byl 

zpracován Ministerstvem hospodářství ve spolupráci s dalšími ministerstvy a spolkovými 

zeměmi. Pro stanovené cíle byly pro regionální operační programy jednotlivých cílů 

stanoveny specifické prioritní oblasti.  

Pro cíl Evropská územní spolupráce jsou dále zpracovány operační programy pro přeshraniční 

spolupráci se sousedními zeměmi, nadnárodní spolupráci a meziregionální spolupráci na 

nadnárodní úrovni. 

7.4.3  Řešení regionálních disparit na regionální úrovni 

Na úrovni spolkových států probíhá řešení regionálních problémů v rámci hospodářské 

politiky, kterou řídí odpovídající ministerstvo (obvykle ministerstvo hospodářství dané 

spolkové země).  

Základními východisky jsou národní Regionální programy podpory (GA Regionales 

Förderprogramm) vyhlašované v rámci programů Společenských úloh a operační programy, 

které je doplňuji. Kaţdá spolková země má však další programy na podporu hospodářského 

rozvoje, inovací, vědy a výzkumu, zahraničních investic apod. 

Regionální programy na základě analýzy hospodářské situace stanoví pro kaţdou spolkovou 

zemi vývojové cíle, akce a finanční zdroje k jejich řešení.  V kaţdém programu jsou určena 

odvětví podpory a zaměření podpory, např. investiční a neinvestiční podpora, podpora 

cestovního ruchu, věda, výzkum, technologie, dopravní infrastruktura.  

V tabulce jsou uvedeny všechny východní země cíle Konvergence, pak pro srovnání dvě 

země západní Niedersachsen a Bayern, kde je podstatně menší podpora GA. 

Tabulka 16: Srovnání podpor regionálních programů v Německu 

Spolková země 
GA Program podpory 

2007-2011     mil. € 

Operační program 

2007-2013   mil. € 

Brandenburg 973 2 119 

Mecklenburg-Vorpommern  1 055 1 160 

Sachsen  1 910 3 963 

Sachsen-Anhalt  1 420 2 576 

Thüringen  845 2 107 

Niedersachsen  250 1 675 

Bayern 159 886 

Zdroj:GRW 2007, NSRR_DE 2007, vlastní úprava 
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Regionální operační programy rozpracovávají pro řešení regionálních disparit podle 

specifických podmínek prioritní oblasti NSRR. V prioritních oblastech je kladen důraz na 

konkurenceschopnost, inovace, výzkum a vývoj, vzdělávání, udrţitelný rozvoj, atd.  

Na úrovni spolkových zemí není tak explicitně vyjádřen poţadavek na řešení regionálních 

disparit v rámci těchto zemí. 

7.4.4  Shrnutí přístupů k řešení regionálních disparit v Německu 

Německá spolková republika patří sice v rámci EU k zemím s nejsilnější ekonomikou, avšak 

od počátku 90. let minulého století po sjednocení s východní části se potýká s problémem 

výrazných disparit v nových spolkových zemích, které se před výraznou a masivní podporu 

jak z národních tak z evropských zdrojů nepodařilo výrazněji eliminovat. Regionální disparity 

jsou tak vnímány převáţně jako disparity mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. 

Regionální problematika je v Německu řešena na dvou úrovních – na úrovni federální 

(spolku) a na úrovni spolkových zemí, které odpovídají za řešení regionálních problémů a 

disparit v rámci země. Spolková úroveň, zastupovaná spolkovým Ministerstvem pro 

hospodářství a technologie, plní v regionální politice koordinační funkci jak vůči spolkovým 

zemím, tak vůči Evropské unii.   

Německo má svou národní regionální politiku, kterou doplňuje politika soudrţnosti EU. Obě 

politiky se propojují v programu Společné úkoly (GA) pro zlepšení regionální hospodářské 

struktury. Regionální politika je tak financovaná ze tří zdrojů – zdrojů státu, spolkových zemí 

a zdrojů EU. 

Strukturální fondy sehrávají v regionální politice Německa stále významnou úlohu zejména 

při řešení rozvoje východních zemí. Pro nové programovací období EU bylo navrţeno 36 

operačních programů s celkovým objemem 25 mld. €, proti minulému období však došlo 

k poklesu jejich celkového objemu. 

Přestoţe hlavním deklarovaným cílem regionální politiky je vyrovnávání rozdílů v ţivotních 

podmínkách v rámci státu, současné programové dokumenty se orientují na podporu růstu a 

zaměstnanosti. Toto vyjádření se objevuje jak v rámcových programech GA, tak zejména 

v novém Národním strategickém referenčním rámci pro vyuţití strukturálních fondů EU 

v období 2007 – 2013. Hlavními úkoly zde jsou inovace, znalostní společnost a 

konkurenceschopnost, které se pak promítají do prioritních oblastí i v jednotlivých operačních 

programech. 

7.5  Přístupy k řešení regionálních disparit v Polsku 

Polsko, oficiální název Polská republika, patří v rámci EU mezi velké státy s počtem obyvatel 

38,68 mil. a rozlohou 323,250 tis. km2. Z hlediska administrativně-správního je v Polsku 

uplatněna třístupňová struktura v členění na vojvodství (województwo), okresy (powiat) a 

obce (gmina). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojvodstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
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7.5.1  Regionální disparity v Polsku 

Z hlediska regionálních disparit vykazuje Polsko typickou dichotomní strukturu nových 

členských států EU12. Region Mazovský (w. Mazowieckie), ve kterém je umístěno hlavní 

město Varšava má nadměrnou ekonomickou výkonnost.  

Poměrně vyváţené jsou disparity v nezaměstnanosti, naproti tomu je výrazný územní rozdíl 

např. ve výdajích na VaV, jak uvádí následující tabulka. 

Tabulka 17: Rozdíly u vybraných disparit na území Polska 

Indikátory Průměr Maximum Minimum Index Max/min 

HDP/ob. (PPS) 12400 19700 8400 2,35 

Nezaměstnanost (%) 9,6 12,7 8,1 1,57 

GERD (%HDP) 0,56 1,10 0,08 13,75 

Zdroj: vlastní propočet 

Polsko vykazuje jak celkovou zaostalost vůči průměrným hodnotám indikátorů EU, tak 

výrazné územní nerovnosti, které se projevují ve třech oblastech: mezi východní a západní 

částí území, mezi hlavním městem Varšavou a ostatním územím a rostoucí vnitro-regionální 

disparity (na úrovni NUTS3 v rámci NUTS2) v důsledku velkých městských oblastí na jedné a 

venkovských oblastí na druhé straně např. v regionech Varšavy (Mazowieckie), Poznani 

(Wielkopolskie) a Krakova ((Malopolskie). Poměr mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou 

HDP/obyvatele mezi 45 subregiony na úrovni NUTS3 byl 4,9:1 v roce 2003. 

7.5.2  Řešení regionálních disparit na národní úrovni 

Za hlavní indikátory regionálních disparit v národních dokumentech jsou povaţovány 

především ekonomická vyspělost vyjádřená v HDP/obyvatele, nezaměstnanost a úroveň 

příjmů. Dalšími disparitami, které vyplývají z národních dokumentů, jsou disparity 

v infrastruktuře, zahrnující zejména silniční a ţelezniční síť, ale také nízkou úroveň technické 

infrastruktury, zejména ve venkovských oblastech a dále přístup ke vzdělání a k internetu. 

Strategickým cílem NSRR je „vytvořit podmínky pro zlepšení konkurenceschopnosti 

ekonomiky zaloţené na znalostech a podnikání, zajistit zvyšování zaměstnanosti a vysokou 

úroveň ekonomické a sociální soudrţnosti“. 

Cíl se dále transformuje do 6 specifických horizontálních cílů:  

 zlepšení funkčních standardů veřejné správy a rozvoj mechanismů partnerství,  

 zvýšení kvality lidského kapitálu a sociální soudrţnosti, rozvoj a modernizace 

technické a sociální infrastruktury pro růst polské konkurenceschopnosti,  

 zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti podniků se zvláštním důrazem na 

výrobní sektor s vysokou přidanou hodnotou a sluţby,  

 zvýšená konkurenceschopnost polských regionů a vyrovnání jejich sociální, 

ekonomické a geografické marginalizace,  

 vyváţené rozvojové příleţitosti a podpora strukturálních změn ve venkovských 

oblastech. 
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Tabulka 18: Regionální disparity v Polsku na úrovni NUTS2 

NUTS1/NUTS 2 

Počet 

obyv.          

(v tis.) 

2006 

HDP/obyv.  

2006 
Míra 

nezaměstna 

nosti 

(2007) 

Hrubé domácí 

výdaje na výzkum 

a vývoj (% HDP) 

2005 
(PPS) 

% (EU-27 = 

100) 

Region Centralny 

Lódzkie 2 556 11400 48,0 9,3 0,52 

Mazowieckie 5 188  19 700 83,6 9,1 1,10 

Region Poludniowy 

Malopolskie 3 279 10 700 45,4 8,5 1,02 

Slaskie 4 654 13 100 55,5 8,1 0,34 

Region Wschodni 

Lubelskie 2 166 8 400 35,3 9,5 0,48 

Podkarpackie 2 097  8 500 35,8 9,6 0,30 

Swietokrzyskie 1 276 9 400 39,8 12,1 0,08 

Podlaskie 1 193 9 100 38,4 8,9 0,27 

Region Polnocno-Zachodni 

Wielkopolskie 3 387 13 000 55,1 8,3 0,47 

Zachodniopomorskie 1 692 11 300 52,3 11,5 0,17 

Lubuskie 1 009 11 000 46,5 9,8 0,15 

Region Poludniowo-Zachodni 

Dolnoslaskie 2 878 13 200 56,0 12,7 0,45 

Opolskie 1 037 9 900 42,1 9,4 0,13 

Region Pónocny 

Kujawsko-Pomorskie 2 066 10 800 45,7 11,3 0,25 

Pomorskie 2 109 12 200 51,5 9,5 0,52 

Warminsko-Mazurskie 1 426 9 300 39,5 10,5 0,24 

Polsko 38 180 12 400 51,3 9,6 0,57 

EU27 497 455  23 600 100,0 7,1 1,82 

Zdroj: Eurostat (Data dostupná k 1.3.2009) 
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Z  dokumentů rozvojové strategie Polska vyplývají tři skupiny řešených rozvojových problémů 

na národní úrovni: 

1. Zvyšování konkurenceschopnosti s podporou OP Infrastruktura a ţivotní prostředí, OP 

Inovativní ekonomika a OP Lidský kapitál. Disparitní orientace je proklamována pouze 

v OP Lidský kapitál, kde je zařazen specifický cíl „Sníţení disparit v přístupu ke 

vzdělání mezi venkovskými s městskými oblastmi na všech vzdělávacích úrovních“. 

2. Sníţení územních disparit s mezi východní a západní částí země vyuţitím zdrojů 

v rámci OP Východní Polsko a jednotlivých ROP. 

3. Řešení rozvoje (a disparit) na úrovni jednotlivých regionů NUTS2 (16 ROP).  

7.5.3  Řešení regionálních disparit na regionální úrovni 

Přes nesporný ekonomický růst v období 2000 – 2007 dochází v Polsku ke zvyšování disparit 

na úrovni NUTS3, které se projevují v různých indikátorech. Přestoţe z hlediska osídlení má 

Polsko poměrně výraznou polycentrickou strukturu, dochází k prohlubování rozdílů mezi 

městskými aglomeracemi a venkovskými oblastmi právě v rámci vojvodství. Hlavními 

disparitami jsou ekonomická výkonnost, zaměstnanost a nezaměstnanost, dopravní 

dostupnost zejména ve východní části země (silniční a ţelezniční infrastruktura), technická 

infrastruktura (vodovody a kanalizace), objem zahraniční investic, podpora a realizace vývoje 

a výzkumu apod. 

I kdyţ regionální disparity mezi jednotlivými NUTS2 regiony nejsou příliš velké, disparity 

uvnitř regionů na úrovni NUTS3 patří mezi největší v rámci zemí OECD. 

Pro řešení problematiky regionálních disparit sehrávají klíčovou úlohu regionální operační 

programy, pro které bylo pro období 2007 - 2013 alokováno celkem 16,6 mld. €. 

Specifickým regionálním problémem je zaostalost východního Polska, které tvoří 5 vojvodství. 

Přesto, ţe tato vojvodství mají vlastní ROP, celá problematika je navíc řešena zvláštním OP. 

Do území východního Polska jsou zařazena vojvodství Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, 

Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie. 

V rámci jednotlivých operačních programů jsou podporovány následující oblasti intervencí: 

 Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání 

 Informační společnost 

 Iniciativy pro lokální rozvoj a zaměstnanost 

 Ţivotní prostředí a prevence před přírodními s technologickými riziky 

 Investice do kultury 

 Investice do dopravy a energetiky 

 Investice do vzdělávání 

 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury 

Na úrovní vojvodství je pro řešení rozvoje zpracovaná řada strategických a programových 

dokumentů. Z programů financovaných ze zdrojů EU jsou to jiţ zmíněné Regionální operační 

programy, vojvodství mají zpracované Strategie rozvoje a z nich se odvozují další 
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programové dokumenty, např. Regionální inovační strategie, Program ochrany ţivotního 

prostředí, plán hospodaření s odpady apod.  

7.5.4  Shrnutí přístupů k řešení regionálních disparit v Polsku 

Polsko vykazovalo v minulé dekádě významný ekonomický růst, který byl provázen růstem 

územních disparit. Územní nerovnováha v Polsku se projevuje ve třech dimenzích. První je 

nerovnováha mezi západní (a střední) a východní části Polska, které vykazuje velkou 

zaostalost nejen v rámci země, ale také v rámci EU. Druhou významnou nerovností je 

nerovnost mezi Varšavským regionem v rámci vojvodství Mazowieckie, který vykazuje trvalý 

růst, a ostatními regiony. Poslední a významnou dimenzí jsou rostoucí intra-regionální 

disparity zejména mezi regiony úrovně NUTS3. 

Polsko má pro podporu rozvoje vypracované dva systémy rozvojových strategií. Je to jednak 

Národní rozvojová strategie 2007 - 2015 jako zastřešující strategický dokument celého státu, 

na kterou navazují další strategické dokumenty, zejména strategie rozvoje jednotlivých 

vojvodství. Druhou významnou soustavou jsou programové dokumenty strukturálních fondů. 

Hlavním rozvojovým cílem Polska je orientace na konkurenceschopnost celého území i 

jednotlivých regionů a vyuţití endogenního rozvojového potenciálu. Problematice řešení 

disparit jsou věnovány jednak regionální operační programy všech 16 vojvodství, jednak 

speciální operační program pro rozvoj východního Polska. 

 7.6  Přístupy k řešení regionálních disparit v  Rakousku 

Rakousko, oficiální název Republika Rakousko, patří v rámci EU mezi malé státy s počtem 

obyvatel 8,266 mil a rozlohou  83,871 tis. km2. Rakousko je administrativně rozděleno na 9 

spolkových zemí s vlastní vládou. Rakousko se dále člení na 84 politických okresů a 15 

statutárních měst. Současně je rozděleno do 140 tzv. soudních okresů (Gerichtszsbezirke). 

7.6.1  Regionální disparity v Rakousku 

Při analýze regionálních rozdílů Rakouska musíme brát v úvahu jeho teritoriální dimenzi 

danou geografickými podmínkami. Hory tvoří dvě třetiny jeho území, pouze třetina jeho 

celkové plochy je prostorem pro trvalé bydlení. Sídelní struktura je kromě oblasti Vídně 

převáţně venkovská. Městský centra jsou umístěna většinou v příhraničních oblastech. 

Podobně, jako ve většině středoevropských zemí, existuje rozdíl mezi ekonomickou 

výkonností regionu hlavního města Vídně a ostatními regiony, který však není tak výrazný 

jako u nových členských zemí. Zajímavá je nadprůměrná úroveň západního Rakouska, 

tvořená převáţně horskými oblastmi, kterou příznivě ovlivňuje cestovní ruch.  

Rakousko patří mezi ty státy EU, ve kterých jsou regionální disparity omezeny jak 

v národním, tak evropském kontextu a nepředstavují urgentní rozvojový problém, jak uvádí 

tabulky s vybranými indikátory. 
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Tabulka 19: Vybrané   regionální disparity v Rakousku na úrovni NUTS2 

Region 

NUTS1/NUTS2 

Počet obyvatel 

(2007) 

HDP/ob. (2006) 

Nezaměst- 

nanost 

(%) 2007 

Hrubé 
domácí 

výdaje na 
VaV 

% HDP 

2004 

PPS 
% 

EU-27=100 

at11 Burgenland (A) 281 190 19 400 82,1 3,7 0,53 

at12 Niederösterreich 1 597 240 23 900 101,4 3,6 0,89 

at13 Wien 1 677 867 39 200 165,9 8,3 3,35 

at21 Kärnten 561 094 25 000 106,0 3,9 2,27 

at22 Steiermark 1 205 909 25 400 107,6 3,7 3,21 

at31 Oberösterreich 1 408 165 28 700 121,3 3,2 1,89 

at32 Salzburg 530 576 32 900 139,4 3,0 0,99 

at33 Tirol 703 512 30 700 129,9 2,8 2,13 

at34 Voralberg 366 377 30 600 129,5 3,6 1,30 

At Austria 8 331 930 29 400 124,3 4,4 2,26 

EU27 497 455 033 23 600 100 7,1 1,82 

Zdroj: Eurostat 2009 

Zatímco u nových členských zemí EU jsou rozdíly v ekonomické výkonnosti hlavního města 

vůči regionům přibliţně dvojnásobné, v případě Rakouska se tento rozdíl týká pouze jediné 

spolkové země (Burgenland). Na druhé straně vykazuje překvapivě nejvyšší regionální 

nezaměstnanost hlavní město Vídeň.  

Tabulka 20: Rozdíly u vybraných disparit na území Rakouska 

Indikátory_NUTS2 Průměr Maximum Minimum 
Index Max/min 

NUTS2 

Index Max/min 

NUTS3 

HDP/ob. (PPS) 30 800 39 200 19 400 2,02 x 

Nezaměstnanost (%) 4,4 8,3 2,8 2,96 x 

GERD (%HDP) 2,26 3,35 0,53 6,32 x 

Zdroj: vlastní propočet 

Rakousko vykazuje v posledních letech na úrovni NUTS2 regionální konvergenci, index 

rozdílů v HDP/obyvatele poklesl od roku 2000 z hodnoty 2,2 na 2,02 v roce 2006. Na niţší 

úrovni regionů NUTS3 představované politickými, resp. soudními okresy však existují stále 

zejména ekonomické regionální disparity, které přetrvávají. 

7.6.2  Řešení regionálních disparit na národní úrovni 

V rakouské regionální politice neexistuje jeden dominantní problém regionálního rozvoje, ale 

velké mnoţství specifických regionálních situací. Proto rakouská regionální strategie není 

uniformní, ale vyţaduje diferencované regionální strategie v různých oblastech. Vzhledem ke 

svým přeshraničním regionům je speciální pozornost věnována „územní spolupráci mezi 
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(národními) hranicemi“. Dominantní prioritou rakouské regionální politiky je „inovační a 

technologická orientace“ nejen na růstová odvětví, ale na všechny sektory a aspekty 

ekonomických aktivit. 

Je třeba zdůraznit, ţe na rozdíl od nových středoevropských členských zemí EU netvoří 

strukturální fondy převaţující zdroj finančních zdrojů pro řešení záměrů regionální politiky. 

Spolkové země mají kromě těchto programů i další programy rozvoje financované z vlastních 

zdrojů. 

Konkrétní strategií regionálního rozvoje pro období 2007 - 2013 je Národní strategický 

referenční rámec s názvem STRAT.AT  

Globálním cílem STRAT.AT je zajištění kvality ţivota, příjmů a zaměstnanosti v Rakousku. 

Toho se má dosáhnout posílením konkurenceschopnosti rakouských regionálních ekonomik, 

zvýšením atraktivnosti regionů a lokalit na základě principů udrţitelného rozvoje a rovných 

příleţitostí.  

Hlavními cíli jsou:  

 inovace a na znalostech zaloţená ekonomika, 

 atraktivní regiony a konkurenceschopné podnikatelské lokality,  

 kvalifikace a adaptabilita pracovní síly.  

Těmto cílům odpovídají tři priority (NSRR_AT, 2007):  

1. Regionální znalostní báze a inovace: podpora má být zaměřena nejen na technická 

řešení, ale také na výzkumná a vývojová centra, malé a střední podniky, sítě a 

klastry, inovace v ekologických technologiích a  energetice.  

2. Atraktivní regiony a kvalita míst: zaměřuje se na rozvoj míst a prostor k  podnikání, 

logistiku, multimodální infrastrukturu a prevenci rizik, regeneraci měst, informační 

společnost, kulturu a cestovní ruch.  

3. Růst zaměstnanosti a kvalifikace: cílem je rozvoj dovedností a kvalifikace pro 

ekonomiku orientovanou na inovace, celoţivotní vzdělávání, zvýšení adaptability 

zaměstnanců a firem a přístup nezaměstnaných na pracovní trhy, začlenění 

znevýhodněných osob. 

Kromě těchto tematických priorit strategický rámec zahrnuje dvě horizontální priority: územní 

spolupráci a úroveň správy v regionech a obcích při implementaci strategií. 

Příprava programů pro vyuţívání strukturálních fondů je koordinována podle odborného 

zaměření společně na úrovni Spolkové vlády a jednotlivých zemí.  Programy s regionálními 

cíli jsou spravovány na úrovni spolkových zemí.  

Na národní úrovni je realizován operační program Zaměstnanost, který se zaměřuje na 

následující priority: 

1. Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů,  

2. boj s nezaměstnaností;  

3. sociální začleňování znevýhodněných osob,  

4. celoţivotní vzdělávání,  

5. územní pakty zaměstnanosti. 

Celkový rozpočet operačních programů na období 2007 - 2013 je téměř 1,1 mld. €. 
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7.6.3  Řešení regionálních disparit na regionální úrovni 

Od vstupu do EU byl hospodářský růst v zaostalejších regionech vyšší neţ v regionech 

ekonomicky vyspělejších, a proto na úrovni spolkových zemí NUTS2 nebo na úrovni kvazi 

zemských regionů NUTS1 dochází od roku 1995 k postupnému zmenšování regionálních 

ekonomických rozdílů vyjádřených např. indikátorem HDP/obyvatele. Na niţší úrovni regionů 

NUTS3 však existují značné regionální ekonomické disparity zejména mezi městskými 

centrálními oblastmi a venkovskými periferiemi, coţ představuje výzvu pro zásahy regionální 

politiky.  

Regiony v Rakousku můţeme rozdělit na následující typy:  

 centrální oblasti – městské aglomerace; patří k nim Vídeň a k jihu se rozrůstající 

aglomerace, dále městské regiony s hlavními městy spolkových zemí Graz a Linz, 

dále Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck a St. Pölten. V mezinárodním srovnání jsou 

tyto městské regiony (90 – 200 tis. obyvatel) malé, 

 venkovské oblasti - se sídly v malých městech a obcích mimo hlavní městské 

oblasti mohou představovat rozvojové problémy i perspektivy, 

 hraniční oblast - vzhledem k poloze Rakouska všechny spolkové země kromě Vídně 

sousedí s jinými státy,  

 horské oblasti. 

Za zvláštní region se v Rakousku povaţuje spolková země Burgenland, která leţí na východ 

od aglomerace Vídeň a hraničí s Maďarskem a Slovenskem. Jeho zvláštnost se projevuje 

v nízké hospodářské úrovni ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi, které se v 

HDP/obyvatele pohybují nad 100% průměru EU, zatímco Burgenland dosahuje pouze 88 % 

(2006).  

Operační program pro Burgenland (2007 - 2013) má jako celkový cíl „dále rozvíjet širší 

přechod země Burgenland do znalostní ekonomiky a společnosti rozšiřováním 

konkurenceschopných struktur, propagací a podporou atraktivních regionů a garantování 

principů udrţitelnosti. To má přispět k bohatství a zvýšení kvality ţivota všech obyvatel 

spolkové země a ke sníţení regionálních disparit“ (OPBGL_AT, 2007).  

Dvě základní rozvojové priority OP Burgenland jsou:  

1. Konkurenceschopnost a inovační regionální ekonomické struktury. Zahrnuje podporu 

VaV, rozšíření spolupráce-networking, klastrů a vytvoření kompetenčních center, 

inovací a přístup na nové trhy. 

2. Infrastruktura a udrţitelný regionální rozvoj. Zahrnuje podporu cestovního ruchu, 

dopravní infrastrukturu, obnovitelné zdroje energie. 

Příspěvek ze zdrojů EU je 125 mil. €, z domácích zdrojů je to 46 mil. €. 

Operační programy pro ostatní spolkové země mají společnou prioritní oblast zaměřenou na 

podporu inovací a ekonomiky zaloţené na znalostech. Některé pak mají ještě některé další 

rozvojové priority. 

Financování operačních programů je zajištěno stejným poměrem ze zdrojů EU a zdrojů 

domácích ve výši od 17 mil. € (Vorarlberg) do 155 mil. € (Štýrsko). Z uvedené výše 
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alokovaných zdrojů vyplývá, ţe strukturální fondy prostřednictvím těchto programů nemají 

podstatný vliv na regionální rozvoj ve spolkových zemích. 

Největší část zdrojů je věnována podpoře výzkumu, technického rozvoje, inovací a podnikání 

(77,5%). Ostatním tématům, jako jsou např. zdroje energie, regenerace měst a venkovských 

oblastí, informační společnost apod. jsou věnována pouhá procenta zdrojů. Objemnější 

podpora je věnována z Evropského sociálního fondu na zlepšení přístupu k zaměstnanosti, 

řešení sociálního vyloučení a adaptability pracovníků a firem (Inforegio, 2009). 

7.6.4  Shrnutí přístupů k řešení regionálních disparit v Rakousku 

Republika Rakousko patří mezi nejvyspělejší země EU a na svém vývoji posledních 10 let 

demonstruje, jakým způsobem přispělo členství v EU jejímu rozvoji.  Patří mezi malé členské 

země a počtem obyvatel, tradicí a kulturou je srovnatelná s Českou republikou. Její přístup 

k regionální politice můţe slouţit jako modelový přístup vycházející z teorie endogenního 

rozvoje.  

Rakousko nevykazuje výrazné regionální disparity na úrovni regionů NUTS2 (spolkových 

zemí) kromě země Burgenland, větší rozdíly se však objevují na niţších úrovních NUTS3 a 

úrovni obcí.  

Hlavní členění rakouských regionů je na městské a venkovské, přičemţ značnou část území 

zaujímají horská území. Paradoxně i tato území v západní části země vykazují poměrně 

vysokou hospodářskou úroveň.  

Regionální politika je v Rakousku organizována na federální (spolkové) úrovni a na úrovni 

spolkových zemí. Federální úroveň plní koordinační a konceptorskou funkci, zajišťovanou 

jednak úřadem spolkového kancléře, jednak neformální a permanentní Rakouskou konferencí 

pro prostorové plánování. Na této úrovni jsou tvořeny nové rozvojové záměry a formulovány 

myšlenky, které jsou předávány spolkovým zemím a  na jejich úrovni přizpůsobovány 

konkrétním podmínkám. 

Regiony uţ nejsou primárně chápány jako administrativně vymezená území, ale jako sociálně 

vytvořené systémy strukturované podle sociálně-ekonomických interakcí v prostoru. Základní 

otázkou regionální politiky je pokrytí aktivit pro intra- a inter-regionální spolupráci a 

partnerství. 

Regionální hospodářská politika je stále méně zaměřována jen na řešení regionálních 

problémů a stále více na rozvojový potenciál na úrovni regionů. Netýká se to jen tzv. 

problémových regionů, ale všech regionů. 

Na rakouské federální úrovni se při sestavení plánů hovoří o udrţitelném regionálním rozvoji, 

aktivity ve spolkových zemích v oblasti hospodářské politiky vycházejí z pojmu inovativně 

orientovaného regionálního rozvoje a systémového regionálního rozvoje, případně gender-

senzitivního regionálního rozvoje. 

Tradiční nástroje regionální politiky, tj. investice do fyzické infrastruktury a regionálně 

diferencované finanční pobídky pro privátní investice jsou stále více doplňovány pobídkami 

do měkké a nefyzické infrastruktury (regionální management, poradenství, podpora 

klastrových iniciativ, začínajících podnikatelů a inovačních center). 
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Integrace rakouské regionální politiky do politiky strukturálních fondů EU podpořila výraznou 

orientaci na strategické koncepce, programy a konkrétní projekty, urychlila ekonomické 

chápání regionální politiky, posílila zaměření nástrojů regionální politiky na hlavní vybrané 

strategie a hlavní projekty pro jejich realizaci, stimulovala monitorování a vyhodnocování 

intervencí regionální politiky, podpořila inovační přístupy k řešení projektů a potřeb a nové 

formy spolupráce a partnerství na regionální i mezinárodní úrovni a zapojení stále většího 

počtu subjektů (ÖAR, 2006). 

7.7  Přístupy k řešení regionálních disparit na Slovensku 

Slovensko, oficiální název Slovenská republika, patří v rámci EU mezi malé státy s počtem 

obyvatel 5,405 mil a rozlohou 49,034 tis. km2. Slovensko je administrativně rozděleno na 8 

samosprávných krajů s volenými orgány, 79 okresů a 2891 obcí jako základních 

územněsprávních jednotek. 

7.7.1  Regionální disparity na Slovensku 

Z hlediska regionálních disparit vykazuje Slovensko typickou a výraznou dichotomní strukturu 

nových členských států EU12. Region Bratislavský kraj (NUTS2 není totoţný s hlavním 

městem Bratislava) má nadměrnou ekonomickou výkonnost, nejniţší nezaměstnanost a 

nejvyšší výdaje na VaV.  

Přestoţe Slovensko vykazovalo v uplynulé dekádě výrazný ekonomický růst, došlo v tomto 

období také k nárůstu regionálních disparit, způsobeném především rychlým ekonomickým 

růstem Bratislavského kraje a samotné Bratislavy. Tento růst disparit se projevuje zejména 

na niţší regionální úrovni – krajů a okresů. 

Tabulka 21: Rozdíly  vybraných disparit na území Slovenska 

Indikátory_NUTS3 Průměr Maximum Minimum 
Index Max/min 

NUTS3 

Index Max/min 

NUTS2 

HDP/ob. (PPS) 15000 35100 8200 4,28 3,38 

Nezaměstnanost (%) 11,1 20,4 4,3 4,74 3,59 

GERD (%HDP)_NUTS2 0,51 0,88 0,36 n/a 2,44 

Zdroj: vlastní propočet 

Např. na úrovni krajů se index rozdílu mezi max. a min. úrovní HDP/obyvatele  zvýšil 

z hodnoty z 3,57 v roce 2000 na 4,28 v roce 2006. Na druhé straně umoţnil ekonomický růst 

sníţit úroveň nezaměstnanosti, která poklesla v národním průměru z 18,8% v roce 2000 na 

11.1. v roce 2007 a její nejvyšší hodnota v roce 2000 poklesla z hodnoty 25,6% v Košickém 

kraji na nejvyšší 20,4% v roce 2007 v Banskobystrickém kraji. 
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Tabulka 22: Regionální disparity na Slovensku na úrovni NUTS2 a NUTS3 

Region 

NUTS1/NUTS2/NUTS3 

Počet obyvatel 

(2007) 

HDP/ob. (2006) 
Nezaměst- 

nanost 

(%) 2007 

Hrubé 
domácí 

výdaje na 
VaV 

(% HDP) 

PPS 
% 

EU-27=100 

sk01=sk010-Bratislavský kraj 609 123 35 100 148,7 4,3 0,88 

sk02-Západní Slovensko 732 14 800 62,8 7,8 0,45 

sk021-Trnavsky kraj 555 927 18 200 77,2 6,5 n/a 

sk022-Tenčiansky kraj 600 132 14 000 59,4 5,7 n/a 

sk023-Nitransky kraj 706 901 12 800 54,4 10,7 n/a 

sk03-Stredne Slovensko 4553 11 600 49,2 15,3 0,54 

sk031-Ţilinský kraj 695 571 12 100 51,4 10,3 n/a 

sk032-Banskobystrický kraj 655 089 11 100 46,9 20,4 n/a 

sk04-Východné Slovensko 6563 10 400 44,0 14,9 0,36 

sk041-Prešovský kraj 801 238 8 200 34,7 13,8 n/a 

sk042-Košický kraj 773 785 12 700 53,5 16,0 n/a 

sk-Slovensko 5 397 766 15 000 63,5 11,1 0,51 

      

EU27 497 455 033 23 600 100 7,1 1,82 

Zdroj: Eurostat (data k 1.3.2009) 

Poslední podrobná analýza regionálních disparit je provedena v dokumentu Národní 

strategický referenční rámec (2007), kde se regionální disparity identifikují v 5 oblastech. 

Disparity makroekonomických východisek 

 Nízká míra vyuţití růstového potenciálu regionů 

 Nízká míra zaměstnanosti, vysoká míra nezaměstnanosti a její regionální 

diferenciace 

 Nízká úroveň tvorby přidané hodnoty na pracovníka 

 Nízký podíl obyvatel s VŠ vzděláním 

 Nízká míra informatizace společnosti 

 Nedostatečná technologická a inovační úroveň 

 Nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj z HDP 

Disparity hospodářské politiky 

 Nedostatečná koncentrace zdrojů a opatření a chybějící nástroje podpory 

výzkumu, vývoje a inovací 

 Nedostatečná koherence mezi jednotlivými parciálními nástroji 

 Nedostatečná transparentnost, kvalita a konzistence implementačních systémů 

 Nedostatečné informační zabezpečeni a nízká kvalita informací 
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Disparity v lidských zdrojích 

 Nízký podíl výdajů na rozvoj lidských zdrojův na HDP 

 Nedostatečný počet občanů zapojených do celoţivotního vzdělávání 

 Nízká mobilita a flexibilita pracovní síly  

 Relativně vysoká míra rizika chudoby a sociálního vyloučení především rizikových 

skupin s důrazem na marginalizovanou romskou komunitu 

 Nedostatečně provázaný obsah vzdělávání vzhledem na potřeby trhu práce  

Disparity v infrastruktuře a regionální dostupnosti 

 Neexistence náhradní silniční infrastruktury 

 Nevyhovující technický a kvalitativní stav ţelezniční a silniční infrastruktury 

 Nerovnoměrná regionální vybavenost environmentální infrastrukturou v oblasti 

zásobování pitnou vodou a kanalizace a čistění odpadních vod 

 Nízký podíl vyuţívání obnovitelných zdrojů energie 

 Vysoký podíl emisí znečišťujících látek v ovzduší 

 Vysoká produkce odpadů z průmyslové výroby, nízká kvalita odpadového 

hospodářství 

 Špatný technický stav regionální infrastruktury 

 Nedostatečná úroveň vyuţití a nízká kvalita sluţeb cestovního ruchu  

Disparity ve znalostní ekonomice 

 Nedostatečná poptávka po inovacích v podnikatelském sektoru, slabá motivace 

podniků pro zavádění inovací 

 Nedostatečná informatizační, komunikační, technologická a inovační úroveň 

 Nízká efektivita veřejné správy  

 Nedostatečné vyuţívání páteřní optické sítě, nízká penetrace ICT  v domácnostech 

a relativně vysoké náklady na její obstarávání 

 Absence mechanizmů stimulujících spolupráci státních výzkumných institucí a 

podnikového sektoru 

 Nízké povědomí v oblasti práv duševního vlastnictví mezi výzkumnými pracovníky 

7.7.2  Řešení regionálních disparit na národní úrovni 

Hlavním strategickým dokumentem rozvojové a regionální politiky s výrazným financováním 

z veřejných zahraničních a domácích fondů zůstává Národní strategický referenční rámec. 

 Strategickým cílem rozvoje na léta 2007 – 2013 formulovaným v NSRR je „Výrazně zvýšit 

do roku 2013 konkurenceschopnost a výkonnost regionů a slovenské ekonomiky 

a zaměstnanost při respektování trvale udrţitelného rozvoje“.  

Strategie NSRR je odvozená z identifikovaných disparit, ke kterým jsou přiřazeny tzv. faktory 

rozvoje. Hlavní skupiny disparit a faktorů rozvoje uvádí následující tabulka: 
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Tabulka 23: Hlavní disparity a faktory rozvoje Slovenska 

Disparity Faktory rozvoje 

Rozdílná konkurenceschopnost 
materiálové výroby a sluţeb 

Technologie a procesy zajišťující lepší 
vyuţití produkčního potenciálu, jeho rozvoj 
a zvyšování inovační kapacity regionů 

Rozdílná kvalita lidských zdrojů 
Rozvoj lidského potenciálu a efektivní 
vyuţití pracovních sil 

Rozdílná kvalita a dostupnost veřejné 
infrastruktury 

Infrastruktura, která zabezpečuje zlepšení 
dostupnosti regionů a kvalitu ţivotního 
prostředí 

Zdroj: NSRR_SK, 2007 

Klíčové disparity identifikované v analýze definují překáţky, které je třeba překonat, aby bylo 

moţné pro programové období 2007 – 2013 naplnit vizi a dosáhnout stanovených 

strategických cílů. Faktory rozvoje určují, které impulzy sociálně-ekonomického rozvoje se 

mají vyuţívat a vytvářet pro zmírnění identifikovaných disparit. 

Z analýzy vyplývá, ţe hlavní disparity vyplývají ze dvou strukturálních problémů, kterými jsou 

nedostatečné vyuţití a produktivita existujících faktorů ekonomického růstu a nedostatečná 

úroveň potenciálu zaloţeného na znalostech. Podpora řešení disparit souvisí se dvěmi 

hlavními trendy strukturálního vývoje, coţ je podpora tradičních faktorů ekonomického růstu 

a podpora rozvoje znalostní ekonomiky. 

Vize hospodářského a sociálního rozvoje SR, stanovená v NSRR, je formulována jako 

„celková konvergence ekonomiky Slovenské republiky k průměru EU15 cestou trvale 

udrţitelného rozvoje“. 

Od vize je odvozen strategický cíl „výrazně zvýšit do roku 2013 konkurenceschopnost a 

výkonnost regionů a slovenské ekonomiky a zaměstnanost při respektování trvale 

udrţitelného rozvoje“. 

Strategie se přitom zaměřuje na tematické oblasti resp. sektory definované v dílčích 

strategických cílech a na území, u kterých se předpokládá implementace jednotlivých 

tematických priorit prostřednictvím inovačních a kohezních pólů růstu, ze kterých se budou 

rozšiřovat do vzdálenějšího okolí. 

Strategie NSRR je postavená na třech strategických prioritách a třech cílech. 

Tabulka 24: Strategické priority a cíle NSRF na Slovensku 

Strategická priorita Cíl strategické priority 

1. Infrastruktura 

    a regionální dostupnost 

Zvýšení vybavení regionů infrastrukturou a zvýšení efektivností a s ní 

souvisejících sluţeb 

2. Znalostní ekonomika 
Rozvoj zdrojů trvale udrţitelného ekonomického růstu a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu a sluţeb 

3. Lidské zdroje 
Zvýšení zaměstnanosti, růst kvality pracovní sily pro potřeby znalostní 
společnosti a zvýšení sociální inkluze rizikových skupin 

Zdroj: NSRR_SK 2007 
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Strategie NSRR zároveň definuje horizontální priority (HP), které působí na cíle NSRR ve 

čtyřech oblastech: marginalizované romské komunity, rovnosti příleţitostí, trvale udrţitelného 

rozvoje a informační společnosti. 

7.7.3  Řešení regionálních disparit na regionální úrovni 

Koncepce územního rozvoje Slovenska 2001 (NSRR_SK, 2007) definovala na území 

Slovenska tzv. inovační a kohezní póly růstu jako centra a střediska osídlení. Inovační póly 

růstu jsou definovány jak centra osídlení národního a regionálního významu, kohezní póly 

růstu jako centra osídlení mikroregionálního významu. V rámci Slovenska je definováno 

celkem 973 pólů růstu v regionech, z toho je 82 inovačních a 891 kohezních pólů růstu. 

V pólech růstu ţije přitom 4 463 tis. Obyvatel, tj. více jak 82%. 

Strategie NSRR přesně specifikuje územní koncentraci priorit, které jsou určeny pro řešení 

problémů na úrovni inovačních nebo kohezních pólů růstu případně v rámci celého území 

Slovenska. Strategie dále určuje přiřazení jednotlivých operačních programů jednotlivým 

prioritám a tím i jejich územní pokrytí. 

 Na řešení regionálních disparit se tedy podílí všechny operační programy, specifickou úlohu 

má Regionální operační program (ROP), který pokrývá území 3 NUTS2, tj. Západné 

Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko. 

ROP se zaměřuje zejména na řešení podpory tzv. Regionální infrastruktury v rámci priority 1 

NSRR – Infrastruktura a regionální dostupnost. Regionální struktura v pojetí ROP zahrnuje 

občanskou infrastrukturu, prvky sídelní a dopravní infrastruktury, infrastrukturu cestovního 

ruchu a také stavby za účelem zvýšení kvality poskytování sluţeb v oblasti vzdělávání, 

sociálních sluţeb, místních a regionálních komunikací a sídel (ROP_SK, 2007). 

ROP definuje hlavní disparity a faktory rozvoje, mezi které patří např. síť školských zařízení 

v kohezních pólech růstu, racionalizace sítě vzdělávacích zařízení, rozšiřování kapacity sluţeb 

v sociální oblasti, prezentace a uchování kulturního dědictví, revitalizace kulturních památek, 

vytváření partnerství a regionálních klastrů pro rozvoj cestovního ruchu, vyuţití přírodního a 

kulturního potenciálu, integrace separovaných rómských osad, dostatečná síť silnic II. a III. 

třídy apod. 

Globálním cílem rozvoje ROP je zvýšení dostupnosti a kvality občanské infrastruktury a 

vybavenosti území v regionech. 

Prioritními osami jsou infrastruktura vzdělávání, infrastruktura sociálních sluţeb, posílení 

kulturního potenciálu v regionech a infrastruktura cestovního ruchu, regenerace sídel, 

regionální komunikace zajišťující dopravní obsluţnost regionů. Pro realizaci ROP je na období 

2007 - 2013 alokováno celkem 1 400 mil. € rozdělených mezi jednotlivé kraje NUTS3.  

7.7.4  Shrnutí přístupů k řešení regionálních disparit na Slovensku 

Slovensko vykazovalo v minulé dekádě významný ekonomický růst, který byl provázen 

současným růstem územních disparit. Územní nerovnováha na Slovensku se projevuje 

zejména mezi Bratislavským regionem s hlavním městem Bratislavou a ostatními částmi 

země. 
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Slovensko přijalo novou národní legislativu pro regionální rozvoj v roce 2008. V současném 

období je však regionální politika realizovaná především v rámci politiky soudrţnosti EU.  

Základním strategickým dokumentem je Národní strategický referenční rámec, který definuje 

vizi, strategické cíle a priority rozvoje Slovenska. Strategie vychází z detailní analýzy disparit 

a navrţených rozvojových faktorů k jejich řešení. Vychází přitom z teze, ţe klíčové disparity 

identifikované v analýze definují překáţky, které je třeba překonat, aby bylo moţné pro 

programové období 2007-2013 naplnit vizi a dosáhnout strategických cílů. Faktory rozvoje 

určují, které impulzy sociálně-ekonomického rozvoje se mají vyuţívat a vytvářet pro zmírnění 

identifikovaných disparit. 

Hlavním rozvojovým cílem je orientace na zvyšování konkurenceschopnosti Slovenska, jeho 

ekonomiky a zaměstnanosti a výkonnosti jeho regionů.  

Hlavními prioritními oblastmi jsou infrastruktura a regionální dostupnost, znalostní ekonomika 

a lidské zdroje, které mají bát podporovány převáţně v regionech cíle Konvergence. 

Z hlediska územního pokrytí nejsou vymezeny specifické oblasti. Operační programy jsou 

zaměřeny na tzv. inovační a kohezní póly rozvoje, ve kterých ţije více jak 80% obyvatel. 

Specifickým programem je Regionální operační program společný pro všechny méně 

rozvinuté NUTS2 regiony cíle Konvergence, který je zaměřen na podporu regionální 

infrastruktury. 
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88  ZZÁÁVVĚĚRRYY  KK  DDOOSSAAŢŢEENNÝÝMM  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮMM  AA  DDAALLŠŠÍÍ  OORRIIEENNTTAACCII  

VVÝÝZZKKUUMMUU  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  DDIISSPPAARRIITT  

8.1  Závěry k teorii, metodologii, klasifikaci a dekompozici 

regionálních disparit 

Závěry k teorii, metodologii a klasifikaci regionálních disparit 

Výskyt prostorové proměnnosti v sociálně ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému 
rozvoji regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností. Nevyrovnanost 
prostorových struktur v různých regionech nazýváme regionální disparitou a rozumíme jí 
rozdílnost nebo nepoměr různých jevů či procesů mající jednoznačné územní rozmístění a 
vyskytující se alespoň ve dvou entitách této územní struktury. 

Jak jsme zdůraznili v závěrech z první fáze řešení, problematika disparit je sloţitá a její 
zvládnutí proto vyţaduje, aby byly aplikovány multidimenzionální a multidisciplinární přístup, 
integrační pohled a pluralitní metodologie jeho zkoumání. Řešitelé v této druhé fázi výzkumu 
důsledně dbali na to, aby výše uvedené principy byly aplikovány. 

Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální 
disparity. Byl opuštěn jednostranný a tradičně uplatňovaný pohled na regionální disparity 
jako negativní jev, kdy jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je navrhováno, 
aby kromě tohoto pohledu byly disparity vnímány rovněţ jako pozitivní jev, tedy takové 
zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí k poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti 
v pozitivním slova smyslu. V další řešitelské fázi budou tyto dva pohledy zakomponovány do 
přístupů, metod a technik pro zmírňování regionálních disparit. 

Novost zkoumání regionálních disparit je uplatněna také u volby přístupu k identifikaci a 
hodnocení disparit. Jde o to, zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách 
uţivateli informací nové poznání a v jakém smyslu můţe být toto poznání vyuţito. Řešitelé 
navrhují rozlišovat informační hodnotu disparit jako poznávací, motivační, operační a 
rozhodovací, a tyto různé informační hodnoty charakterizují. V aplikační fázi řešení budou 
informační hodnoty podrobněji propracovány s ohledem na různé skupiny uţivatelů. 

Podstatně byla prohloubena hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit. Je 
navrhováno členit hlediska zkoumání do dvou skupin, a to na hlediska, jejichţ projevem jsou 
atributy polaritního charakteru (jen dvě dimenze) a hlediska, jejichţ projevem jsou atributy 
charakteru výčtu moţností (více dimenzí).  

Významným metodologickým prvkem zkoumání disparit je jejich rozdělení na disparity 
s hmotnou podstatou, mající odraz v realitě (hmotné disparity), a s nehmotnou podstatou 
mající odraz v hlavách lidí (nehmotné resp. mentální disparity). Toto členění je zachováno 
rovněţ při klasifikaci regionálních disparit. 

Pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit je navrţena selekce atributů a 
jsou charakterizovány klíčové problémy identifikace, měření a hodnocení regionálních 
disparit. Jsou navrţeny dvě základní perspektivy dekompozice a klasifikace disparit, 
jmenovitě vertikální perspektiva, kdy disparity jsou rozlišovány podle geografické úrovně, a 
horizontální perspektiva, kdy disparity jsou rozlišovány podle sféry jejich výskytu (sociální, 
ekonomická a územní).  
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Závěry k dekompozici a návrhu indikátorů regionálních disparit 

Pro dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice 
představují tři identifikované sféry výskytu (sociální, ekonomická a územní) 1. úroveň 
klasifikace - třídu (subsystém 1. řádu).  

2. úroveň klasifikace, definovanou jako podtřídy (subsystémy 2. řádu), reprezentuje 11 
problémových celků, které jsou na 3. úrovni klasifikace, dekomponovány do 43 deskriptorů. 
Deskriptory jsou na 4. rozlišovací úrovni vyjádřeny indikátory, kterých je v této fázi řešení 
identifikováno 131 jako primárních a 125 jako sekundárních.  

Rozhodujícím kritériem pro výběr indikátorů byla jejich vypovídací schopnost pro daný účel 

uţití, tj. zachycení relevantních meziregionálních rozdílů - disparit. V pořadí druhým kritériem 

byla reálná moţnost statistického sledování. V případech, kdy se nabízelo při volbě indikátoru 

více v podstatě rovnocenných alternativ, byly při výběru upřednostněny ty indikátory, které 

jsou jiţ součástí realizovaných statických šetření.  

V navazující etapě řešení bude potřebné konfrontovat vymezenou soustavu disparit a je 

vyjadřujících deskriptorů a indikátorů s moţnostmi jejich praktické realizace, tj. s moţnostmi 

reálného zabezpečení jejich sledování a vyhodnocování v existujících informačních 

systémech, zejména ČSÚ a RIS.  

Závěry k mezinárodnímu srovnání regionálních disparit 

Regionální politika zemí EU a politika soudrţnosti EU představují komplex politik, jejichţ cílem 

je přispívat k vyváţenému rozvoji regionů v zemích EU. Současná regionální politika není jiţ 

orientována pouze na řešení regionálních disparit, ale akcentuje podporu rozvoje v širším 

kontextu jako podporu růstu, zaměstnanosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti regionů, 

které mají přispívat ke konkurenceschopnosti národních ekonomik a Evropské unie jako 

celku. 

Cílem výzkumu bylo provést analýzu a komparaci pojetí, přístupů a vyuţití regionálních 

disparit v regionální politice a regionálním managementu pěti vybraných zemí 

středoevropského prostoru, a to Rakouska a Německa, jako zemí EU15, a Polska, Slovenska 

a Maďarska, jako nových členských zemí.  

Tato skupina zemí je velmi heterogenní. Jedná se na jedné straně o země malé – Slovensko, 

Rakousko a Maďarsko, na druhé straně o země velké – Polsko a Německo. Obě skupiny zemí 

mají odlišné podmínky rozvoje a dosáhly odlišné úrovně svých ekonomik. Přesto ve všech 

zkoumaných zemích jsou významné disparity mezi regiony v podobném poměru (s výjimkou 

Slovenska, kde jsou vyšší) i kdyţ jejich vnímání je odlišné.   

Pro hodnocení úrovně disparit byly vybrány tři indikátory. Pro ekonomickou úroveň disparit to 

je hodnota HDP/obyvatele vyjádřena v PPS a v procentech EU 27, pro sociální disparity je to 

míra nezaměstnanosti. U územních disparit byl pouţit indikátor výdaje na výzkum a vývoj 

jako procento HDP (GERD). Výběr tohoto indikátoru byl záměrný, aby v etapě přechodu ke 

znalostní společnosti charakterizoval nerovnosti v této aktuální oblasti. 

Významnými faktory v řízení regionální politiky jsou regionální úroveň, na které se regionální 

politika realizuje a způsob, jakým je financována. U spolkových zemí v Německu je to úroveň 

NUTS1, u spolkových zemí v Rakousku a vojvodství v Polsku úroveň NUTS2. Pro tyto úrovně 
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existují v rámci politiky soudrţnosti EU operační programy, které umoţňují její financování. 

Na druhé straně v Maďarsku a na Slovensku je zastupitelská moc aţ v regionech NUTS3, 

které nemají své operační programy a tedy přímé finanční zdroje EU, které v zemích EU12 

tvoří majoritní zdroj financování. 

Přestoţe při hodnocení politiky soudrţnosti na úrovni EU zjišťujeme konvergenci mezi 

zeměmi, na regionální úrovni situace není jednoznačná. Ve vyspělých zemích Rakousko a 

Německo k výraznému nárůstu regionálních disparit nedochází, přesto obě země mají své 

disparitní problémy. U všech analyzovaných nových států EU12 se v posledním období 

projevil zřetelný nárůst disparit zejména mezi hlavními městy resp. regiony hlavních měst a 

zbývajícím územím, k dalšímu prohlubování disparit dochází také na niţších regionálních 

úrovních a uvnitř těchto úrovní. 

Ke změnám došlo v posledních letech u cílů regionální politiky. V oficiálních dokumentech se 

proklamuje vyváţený regionální rozvoj a soudrţnost, všechny státy však pod vlivem 

Lisabonské strategie deklarují také orientaci na regionální konkurenceschopnost. Současně 

lze pozorovat i trend k regionalizaci regionální politiky, tj. přenesení pravomoci k jejímu 

plánování i realizaci na regionální úroveň. Zřetelným příkladem jsou Rakousko a Německo, 

kde samostatné postavení spolkových zemí v regionální politice vyplývá z ústavy a má tradici. 

Podobný trend však je vidět i v Polsku, které zavedlo samostatné regionální operační 

programy pro regiony NUTS2 – vojvodství. Přesun pravomocí je větší v případech, kdy pro 

rozvoj regionů existují samostatné programové dokumenty. 

Řešení regionálních disparit na národní úrovni v komparovaných státech je závislé od 

systému řízení regionální politiky, stanovených strategií a regionální struktuře státu. Řešení 

těchto disparit na regionální úrovni vykazuje podobné znaky ve formě prioritních oblastí, na 

které se podpůrné programy v regionech zaměřují, bez ohledu na zdroje financování. 

Zaměření prioritních oblastí odpovídá třídám a povaze regionálních disparit, které popisuji 

situaci v prioritních oblastech a které mají být zásahy regionální politiky narovnány. 

8.2 Další orientace výzkumu regionálních disparit 

Další postup prací je dán věcným a časovým postupem jednotlivých etap řešení úkolu WD-
55-07-1 „Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace“. 

V následující 3. fázi řešení úkolu od 1.4.2009 do 30.9.2010 je hlavním předmětem 
výzkumných prací aktivita A403, jejímţ cílem je: 

„Rozpracování soustavy nástrojů pro eliminaci, resp. zmírňování územních disparit a nalezení 
cest účinného ovlivňování vývoje územních disparit prostřednictvím regionálního 
managementu (prostřednictvím rozvojových strategií a programů)“. 

Tento cíl bude naplněn prostřednictvím řešitelských aktivit zaměřených na: 

 identifikaci regionálních disparit, jejichţ řešení by mělo být předmětem 

strategického plánování a programování na jednotlivých úrovních regionálního 

managementu, 

 promítnutí získaných poznatků do činnosti managementu na adekvátní regionální 

úrovni, 
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 doporučení nástrojů pro eliminaci či zmírňování závaţných regionálních disparit v 

ČR.  

Mimo aktivity A403 bude významnou součástí prací 3. fáze řešení také vypracování čtyř 

případových studií zaměřených na:  

 nalezení vhodných, prakticky vyuţitelných integrovaných indikátorů disparit a 

jejich hodnocení metodami a postupy navrţenými v první fázi výzkumu,  

 komparaci a vyuţití poznatků z mezinárodního srovnání pěti středoevropských 

zemí s pojetím a přístupy k regionálním disparitám v České republice, 

 výběr disparit přispívajících ke zvyšování stavu poznání o relevantních 

rozdílnostech mezi regiony České republiky a jejich ověření na desetileté časové 

řadě, 

 zhodnocení vývoje disparit na úrovni krajů a okresů České republiky, na jejichţ 

řešení byly zaměřeny strategické a programové dokumenty po roce 2000. 

Významnou součástí závěrečné fáze prací bude vypracování a kniţní vydání vědecké 

monografie shrnující dosaţené výsledky řešení tohoto úkolu základního výzkumu a 

uspořádání závěrečné mezinárodní vědecké konference na téma „Regionální disparity a jejich 

vliv na územní rozvoj země“. 
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