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PROMĚNY KRAJINY A SÍDELNÍ STRUKTURY PERIFERNÍ OBLASTI
ÚSTECKÉHO KRUŠNOHOŘÍ

Jiří Anděl, Martin Balej, Martin Brzóska

Abstract: The aim of this article is to demonstrate the uniqueness of the territory
studied and the singularity of the genesis of its settlement structure.  The article
attempts to outline the causes and consequences of the development within broad
spatial and functional contexts.

Keywords: historical-regional  geography  –  land/use  -  settlement  structure  –
Eastern Ore Mts. (Czech Republic)

Příspěvek hodnotí dynamiku změn a specifičnost periferní oblasti Ústeckého
Krušnohoří, které  tvoří tři obce ústeckého okresu - Tisá, Petrovice a Telnice - na
ploše 75 km2. Hornatý region se vyznačuje vysokými srážkami (nad 900 mm ročně)
a vysokou lesnatostí (přes 50 %). V současné době zde žije okolo 2 tis. obyvatel a
oblast  tvoří  významný  rekreační  potenciál  krajského  města.  Článek  prezentuje
některé  výsledky zpracované  v rámci  Výzkumného  záměru  „Ústecko  na  prahu
třetího tisíciletí“ a grantu GAČR „Periferní oblasti Česka jako součást polarizace
prostoru v souvislostech evropské integrace“.

Změny  přírodního  prostředí  (pomocí  hodnocení  ekologické  zátěže  a  změn
stavu vegetace) 

Klíčovým bodem metodiky hodnocení ekologické zátěže  území je určení
hodnotících kritérií  a výběr indikátorů  nejvhodnějších pro daný účel,  stanovení
jejich  vah   a  získání  co  možná  největšího  počtu  konkrétních  dat.  Kriteriální
soustava obsahuje  13 indikátorů ekologické zátěže území. 

Tab. 1 -  Hodnocení ekologické zátěže v letech 1991 – 2001
Vých. Krušnohoří

Obec (event. část)

           Ovzduší
p.p.  SO2   
A/1  A/2   a/3  a/4  A/Σ 

  Vody
   
  B/Σ

  Půdy
   
   C/Σ

   Bio
  
  D/Σ 

  Fyz
  
   E/Σ      Σ

Petrovice (1991)
Petrovice (2001)

5
0

4
0

0
0

1
1

10
1

0
0

5
5

7
6

5
5

27
17

Telnice (1991)
Telnice (2001)

6
0

4
0

1
1

0
0

11
1

0
0

4
4

4
4

3
3

22
12

Tisá (1991)
Tisá (2001)

8
0

3
0

1
1

0
0

12
1

0
0

4
4

5
5

4
4

23
14

Ty  byly diferencovány podle způsobu sledování a plošné  indikaci území do
dvou skupin: 1) základní - informace sledované  převážně centrálně a  mající  větší
plošný rozsah (9 indikátorů):  imise polétavého prachu  a  oxidu síry (A1,  A/2),
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jakostní třída vodních toků, podíl obyvatel využívajících nekvalitní pitnou vodou
(B), plošné devastace území, eroze půd, koeficient ekologické stability, ohrožení
lesních  porostů  (D)  a  hluková  hladina  (E);  2)  specifické -  data,  která  nejsou
sledována centrálně a vyskytují se  pouze v některých lokalitách (4 indikátory):
ostatní škodliviny v ovzduší (a/3),  zápach (a/4),  rizikové skladky (C) a  rizikové
faktory (Balej M., 2002).   

V důsledku imisních škod na lesních porostech zejména v 70. a 80. letech
minulého  století,  které  zásadní  vahou  determinují  výsledek  ekologické  zátěže
v modelovém  území,  došlo  k výraznému  odlesnění,  především  náhorní  plošiny
Krušných hor. Plocha holiny 1., 2. a 3. věkového stupně představuje ve východní
části Krušných hor 61 % porostní plochy. 

Příčinou  poškozování  porostů  jsou  nepříznivé  kombinace  vazeb  mezi
znečištěním ovzduší, utvářením terénu a klimatickými extrémy hřebenových poloh
Krušných  hor  -  východ,  především  během  zimního  období.  Negativní  vliv
synergismu imisí a nízkých teplot se tak nejsilněji projevil v hřebenových polohách
vystavených  vanutí větru,  který účinky mrazu zvyšoval.  Podstatně mírnější  byl
průběh  poškozování  v polohách  pod  vrstevnicí  650  -  700  m  a  v terénních
pokleslinách v prostoru náhorní plošiny.1 Pásmo ohrožení imisemi je chápáno jako
území, kde synergické působení imisí a orograficko-klimatických faktorů vyvolává
poškození smrkových porostů přibližně stejné dynamiky (OPRL, 1999). 

Dominantní  postavení ve znečištění  ovzduší Krušných hor -  východ mají
velké zdroje,  převážně tepelné elektrárny, chemický průmysl a teplárny.2 V roce
1998 se  snížily emise SO2 z velkých zdrojů působících na modelovou lokalitu proti
roku 1984 na 12 %, proti roku 1995, kdy došlo ke kritickému poškození porostů,
na 23 %. Meziročně proti roku 1997 klesly na 61 %. Souhrnný přínos aktivit ČEZ
a. s. na ochranu životního prostředí se proti roku 1993 projevil výrazným snížením
znečišťujících látek z jejich zdrojů (snížení činí: 89 % tuhých znečišťujících látek,
92 % oxidu siřičitého SO2,  53 % oxidu dusíku NOx).  Na stanicích,  které  jsou
dosud v provozu v prostoru náhorní plošiny Východního Krušnohoří - Měděnec,
Přísečnice, Rudolice, Fláje - byly roční průměry (1999) v rozpětí už jen 13 - 18
mikrogramů, v prostoru svahů a úpatí stanice Blatno, Horní Jiřetín, Osek v rozpětí
17 - 27 mikrogramů.

1 Jednotlivé druhy dřevin reagovaly na tyto příčiny poškozování rozdílně: smrk obecný – byl nejsilněji
poškozen, od stadia mlazin, sazenice v kulturách pouze v části vrcholku nad sněhem; smrk pichlavý  –
bez  příznaků  poškození;  borovice  lesní  –  pouze  pomístně  pokud  byla  v pásmu  mlhy,  příznaky
rezavoplavé zbarvení  jehlic;  borovice černá  – nekrózy jehlic –  špičky,  do poloviny až celé jehlice;
kosodřevina – bez výraznějších příznaků poškození. Rozsah a průběh imisního poškození smrkových
porostů ve Východním Krušnohoří si vynutil vytvoření pásem ohrožení.
2 Podle jednotlivých částí podkrušnohorské pánve jsou to následující zdroje emisí SO2: Chomutovsko –
elektrárny Tušimice I (od 1. 1. 1999 mimo provoz),  Tušimice II, Prunéřov I., II, Mostecko - elektrárny
Počerady  I,  II,  Chemopetrol  Litvínov,  teplárna  Pomořany;  Teplicko  –  elektrárna  Ledvice,  teplárna
Novosedlice; Ústecko – teplárna Trmice, Spolchemie, Setuza. Uvádíme i zdroje ze sousedních okresů,
neboť při JV a JZ proudění, zejména v zimních měsících, je jejich vliv patrný.
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Kyselý spad  ze  znečištěného ovzduší  na  půdu,  zároveň  ovlivňuje:  půdní
reakci,  obsah  bazických  látek  v půdě,  koncentraci  živin  v půdě,  uvolňování,
popřípadě ukládání toxických látek, zastoupení a činnost půdních mikroorganismů.
Je třeba také zdůraznit, že v průběhu 80. let se opakovaně provádělo celoplošné
vápnění. O tom svědčí zejména zvyšující se pH v průběhu 80. let a v roce 1994
následný pokles po ukončení vápnění. Vápnění přispívá ke snížení kyselosti půd,
tvorbě půdních agregátů a tím zlepšení fyzikálních vlastností půdy,  vzdušného a
vodního  režimu  půd.  Mobilizuje  zásoby  živin  v půdě,  vytlačuje  však  z půdy
draslík.3 

Intenzita využití území ústeckého Krušnohoří v letech 1845 – 2003
Dynamiku  změn  land-use   ovlivňují  širší  hybné  sily  celospolečenských

proměn, mnohdy však byly tyto změny jen důsledkem lokálního vývoje, který byl
specifický pro tento region. Jako zásadní se jeví především modifikace ekonomické
a institucionální povahy, které měly vliv na samotné hospodaření s půdou a tím
pádem i  na charakter  jejího využití.4 Vedle  těchto ekonomických faktorů sehrál
významnou  roli  také   růst  průmyslové  výroby  a  těžby  v Podkrušnohoří,  který
zapříčinil „stékání“ obyvatelstva z vrcholových partií Krušných hor do pánve, dále
pak také  odsun německého obyvatelstva  po  roce 1945 a tím dočasné vylidnění
těchto  periferních  oblastí.  Tím  docházelo  nejen  k vyklidňování,  ale  i  poklesu
produkčních funkcí tohoto území (opouštění půdy).

Právě  přesun sledovaného území  z lokality  intenzivní  zemědělské  výroby
s dominancí produkčních ploch orné půdy do kategorie území s dominancí pasivně
využívaných či mimoprodukčních ploch luk, pastvin či lesů je jedním z hlavních
rysů tohoto vývoje. 

V prvním  sledovaném  časovém  horizontu  (1845)  bylo  ústecké
Krušnohoří  typické  dominancí  rurální  intenzivně  využívané  zemědělské
krajiny.  Orná  půda  zaujímala  zhruba  60  %  ploch5.  Poměrem intenzivně
využívaných  ploch  (orná  půda)  ku  plochám využívaným extenzivně  však
odpovídala  tato  horská  oblast  spíše  úrodným nížinám a  úvalům do  350
m.n.m.  Toto  území  bylo  dokonce  po  jistou  dobu  jednou  ze  zdrojových
oblastí potravin pro rostoucí městské obyvatelstvo v pánvi. Zejména po té,
co  byla  řada  úrodnějších  ploch  v pánevních  katastrech  degradována

3 Nepříznivá je rychlá mineralizace humusu (urychlená již vytvořením holin) a především šokový zásah
do  společenstev  půdních  organizmů  a  jejich  periodické  ochuzování  o  některé  druhy.  Pro  vysoké
náklady  bylo  vápnění  v  90.  letech  prakticky  zastaveno.  Nadměrná  kyselost  půd  stále  přetrvává
(ustojčivost – pufrovitost půd byla potlačena). 
4 Máme zde na mysli jednak změnu dotační politiky v zemědělské výrobě (existence diferenciálních
příplatků v době socialismu) či kolektivizace  zpětné privatizace či restituce půdy. 

5 Přitom je nutné zdůraznit, že z hlediska nadmořské výšky a agroklimatických podmínek bylo toto
využití území z dnešního pohledu netypické, jelikož  tato oblast patří do chladné klimatické zóny.
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průmyslovou  výstavbou  či  těžbou.  To  byl  rovněž  jeden  z důvodů,  proč
v této části Krušnohoří přetrvala dominance intenzivní zemědělské výroby
jako jedna z hlavních ekonomických aktivit až do 40. let 20. století. Podíl
produkčních ploch orné půdy ve sledovaných letech zachycuje mapa č. 1.

Druhý  ze  zkoumaných  horizontů  (1990)  představuje  stav  využití
území  po  skončení  období  socialismu  a  kolektivního  vlastnictví.  Tato
situace  je  ještě   do  značné  míry  ovlivněna  doznívajícím  trendem
subvencování  zemědělské  výroby v méně příznivých oblastech.  Přesto  je
patrný  radikální  úbytek  produkčních  ploch6.  Třetím  zkoumaným
horizontem je  pak současný stav tohoto území (tedy rok 2003).  Projevují
se  zde  již  změny, ke kterým došlo  díky transformaci a  návratu k tržnímu
hospodářství.  Úbytek  produkčních  ploch  orné  půdy  a  další  pokles
intenzity využití území byl provázen snižováním procenta ploch orné půdy
zejména  ve  vrcholových  partiích  a   jejím  poklesem  až  na  0  %  celkové
rozlohy ( např. Nakléřov, Větrov).

Vývoj sídelní struktury a počtu obyvatel ústeckého Krušnohoří
V roce 1845   žilo ve sledovaném území  přes  9 tis. obyvatel;  tento  počet

byl   srovnatelný  např.  s mikroregionem  Ústí  n.L.  Do  roku  1910  byl  vývoj
stabilizován, výraznější pokles obyvatel (o 1 tis.) nastává po 1. světové válce. K
prudkému  zlomu  dochází  po  2.  světové  válce,  kdy  celá  oblast  po  odchodu
německého obyvatelstva zůstává výrazně nedosídlena. Řada sídel dokonce zaniká.
Počet obyvatel v letech 1930 - 50 se snižuje z 8,7 tis. na pouhých 3 tis. obyv., tj. o
66 %. Tento pokles je daleko nejvyšší v rámci mikroregionů Ústecka. 

Tab. 2  Průměrné roční přírůstky obyvatel v %
Mikroregion 1880/50 1910/80 1921/10 1930/21 1950/30 1970/50 1991/70 2001/91
Krušnohoří 0,1 0,1 -1,0 0,0 -3,3 -1,0 -1,4 1,1
Ústí n. L. 5,9 4,8 0,5 1,2 -1,0 1,2 1,2 -0,2

Okres 2,3 2,7 0,2 1,1 -1,5 0,7 0,6 0,0

Pramen: ANDĚL, J. a kol. (1996-2000): Vývoj sídelní struktury severozápadních
Čech.  Grantový  úkol, 5 samostatných studií, PF UJEP, Ústí n. L. 

Tisá7 je  nejvýchodnější  obcí  mikroregionu.  Byla  založena  v polovině
17. století při úpatí Tiských stěn v nadmořské výšce 550 m, kudy prochází i hranice
CHKO Labské pískovce. V polovině 19. století zde žilo přes 2 tis. obyvatel a po
roce  1910,  kdy  zde  prosperovala  slévárna  kovů,  výroba  kovových  knoflíků  a

6 V tomto případě je potřeba zdůraznit jistou specifičnost tohoto území, které patřilo mezi území s
významným odlivem obyvatelstva po roce 1945. I přesto se zde ale zemědělská výroba udržovala díky
existenci státních statků.
7 Jméno obce upomíná na tisy, které zde v minulosti rostly v souvislých porostech.
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přezek, byla překročena třítisícová hranice. Obec vyniká jako centrum cestovního
ruchu, ubytovací kapacity doplňuje přes 200 objektů individuální rekreace, z toho
připadá 150 na chalupy. Největším sídlem mikroregionu  byl v minulosti Krásný
Les, založený již ve 13. století německou kolonizací JV od Špičáku (723 m n. m.)
v údolí horského potoka v nadmořské výšce nad 600 m. Již v roce 1850 zde žilo
okolo  3,5 tis.  obyvatel,  poté  však  nastává  pravidelný  pokles  početního  stavu.
Zhruba  ve stejné době byly založeny Petrovice, táhnoucí se podél stejnojmenného
potoka v délce minimálně 4 km. Procházela  tudy stará poštovní cesta z Prahy do
Drážďan. Svého populačního "maxima" dosahují později - v roce 1910 (přes 3 tis.
obyv.). Za 1. republiky vynikala řemeslná a průmyslová výroba: kovové knoflíky,
kartáče, hedvábné látky a kovové zboží.  Telnice8 leží při stejnojmenném potoku
v údolí  sevřeném horami  až  700  m vysokými.  Pod  Rudným (792  m n.  m.)  se
v minulosti těžily rudy železa a barevných kovů. Při potoku stávaly mlýny, pily a
papírna. Mezi světovými válkami zde žilo 1,5 tis. osob. Do 50. let byla Telnice
spojena s Ústím n. L. tramvajovou linkou. 

Po odsunu německého obyvatelstva zůstalo mnoho sídel  nedosídlených, ta
přestala plnit řádně svou funkci a postupně zanikla. Na území okresu se jedná o
více než 30 drobných lokalit v horských oblastech.9 V oblasti Krušných hor zanikl
např. Větrov, Nakléřov a Panenská:

Východní Krušnohoří náleží ke specifickým regionům, který se v průběhu
svého vývoje proměnil z prostorů relativně progresivních do polohy periferní, která
po  druhé  světové  válce  v rámci  Ústecka  silně  polarizovala.  To  je  dokladováno
nejen  vývojem  sídelní  struktury  a  obyvatelstva,  ale  i  dosavadním  vývojem
využívání ploch, které směřuje  k soustavnému úbytku rozlohy orné půdy. Budoucí
vývoj lze však hodnotit vcelku pozitivně. Regresní populační vývoj se zastavil a
sídla vykazují inverzní, tj. pozitivní vývoj; silný je turistický potenciál.  Ekologická
zátěž, ovlivněná především rapidním snížením emisí škodlivin v ovzduší, vykazuje
rovněž pozitivní trendy. Déletrvající změny ve vlastnostech půdy a vegetace ještě
však nadále vyžadují zvýšenou pozornost a s tím spojené i nároky na ochranu a
nápravu. 

LANDSCAPE CHANGES AND SETTLEMENT STRUCTURE OF THE
PERIPHERAL REGIONS – EASTERN ORE MTS. (CZECH REPUBLIC)

Resume
The  aim  of  this  article  is  to  demonstrate  the  uniqueness  of  the

territory  studied  and  the  singularity  of  the  genesis  of  its  settlement

8 Název obce je patrně odvozen od polohy v údolí – „Dolenice“, z toho se vyvinul zkomolením název
Telnice. 
9 Z toho  7 z nich nezaniklo zcela a část objektů byla upravena jako rekreační chalupy (např. Budov či
Sovolusky).
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structure.  The article  attempts  to  outline the causes  and consequences  of
the development within broad spatial and functional contexts. 

Tab. 1 Ecological stress in years 1991 – 2001
Tab. 2 Mean year increase of population in %
Fig. 1  Region of the Eastern Ore Mts. (Czech Republic)
Fig. 2  Changes of arable land area in Eastern Ore Mts. region
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Mapa č. 1 – Vymezení ústeckého Krušnohoří

Mapa č. 2 – Podíl orné půdy na rozloze sledovaného území ve vybraných
letech

Zdroj:  BIČÍK,  I.  (1999):  Databáze  projektu  Land  Use  /  Land  Cover
Change in  Czechia  1845-1948-1990.  PřF UK,  Praha.  Katastr  nemovitostí
ČR

späť na obsah
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SÍDELNÍ STRUKTURY A PERIFERNÍ OBLASTI TEPLICKA

Jiří Anděl

Abstract: The  aim of  this  article  is  to  demonstrate  the  uniqueness  of  the
territory studied and the singularity of the genesis of its settlement structure.
The  article  attempts  to  outline  the  causes  and  consequences  of  the
development  within  broad  spatial  and functional  contexts.  The  origin  and
development  of  most  of  the  settlements  that  have  been  developing  in  the
territory  of  the  basin  districts  since  the  early  Middle  Ages,  has  been
determined by nature, its location, but also by politics. 

Key words: historical-regional geography – socio-geographical region - settlement
structure – Teplice Region

Prezentovaný příspěvek sleduje modifikaci a „přerod“  „neutrální“ oblasti
v prostor  periferní  (marginální)  a  růst  polarizace,  kdy  dochází  k prohlubování
asymetrie mezi jádrem a periferií (Havlíček, Chromý 2001). Teplicko, chápané ve
vymezení  okresu  Teplice,  se  vyznačuje  zcela  specifickými  rysy  (částečně
analogickými  s tzv.  „pánevními“  okresy),  zejména  s českým vnitrozemím.  Jeho
rozvoj  v preindustriální  etapě  determinovaly  především  fyzickogeografické
předpoklady,  ke  kterým  se  v další  industriální  fázi  druží  i  faktory  sociální
(ekonomické) a geopolohové. 

Hlavní vývojové trendy sídelní struktury
Slovanská kolonizace, probíhající z vnitra Čech, navazuje na vrstvu staršího

osídlení,  kterou  překrývá  a  "vstřebává"  (teorie  superpozice).  Převážně  nížinné
polohy osidluje  kmen Lemuzů,  který zakládá  kmenové  hradiště  v Zabrušanech.
Rozhodující  vývojová  osa  probíhá  podél  úpatí  Krušných  hor.  Kolem léčivých
pramenů se na ní formuje významné středisko Teplice.10 

 Druhá kolonizace přivádí převážně německé osídlence a jejím následkem je
plošné  rozšiřování  sítě  sídlení  struktury.  V důsledku   rozvoje   těžby  jsou
osidlovány horské části území - v okolí Krupky a Cínovce se těží cín. Ve druhé
polovině 13. století se původní ves v okolí teplického kláštera stává městem. Od
poloviny 15.  století  dochází  z  zvýraznění diferencovaného rozvoje  jednotlivých
částí okresu. Centrální oblast se orientuje na zemědělství a lázeňství. Horská část

10 Královna  Judita  (manželka  Vladislava  I.)  tu  buduje  v  letech  1158-64  románský klášter.  Druhé
středisko  osídlení  se utváří  v prostoru  Oseka,  kolem cisterciáckého  kláštera  (založený koncem 12.
století).
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Krušných hor  je  ve  znamení  velmi  dynamických  změn.  Vedle cínu  se od
poloviny 16. století  těží v prostoru Krupky stříbro.11 

Oživení   nastává   koncem 17.  století  zakládáním nejstarších  manufaktur
v Čechách. V r. 1684 vzniká textilní manufaktura v Bohosudově a později v Oseku.
Od začátku 18. století  dochází k oživení lázeňství v Teplicích,  v r.  1759 vzniká
nová lázeňská čtvrť a koncem 18. století se město stává nejvýznamnějšími lázněmi
v Čechách s kosmopolitním nádechem. Rozvoj lázeňství zaznamenává i nedaleká
Bílina. 

V první polovině 19. století začíná první fáze industializace, vznikají textilní
a  sklářské  továrny.  Sídelní  struktura  je  ve znamení  celoplošného růstu a  jejího
"zahušťování",  zejména  v  centrální  části.  Teplice  a  Duchcov  se  stávají  centry
imigrace.  Bílinsko  je  důležitou  zemědělskou  oblastí,  kde  vyjma  obilnářství  se
začíná pěstovat i cukrovka – v r. roce 1835 tu vzniká i první cukrovar v Čechách.
Skutečný "populační boom" souvisí až s masovou těžbou hnědého uhlí po polovině
minulého  století.12 Teplicko   bylo  zasaženo  růstovou  vlnou  přecházející  sem z
Ústecka. V letech 1850 - 1869 se počet obyvatel průměrně ročně zvyšuje o 2,6 % a
v  následujícím  desetiletí  dokonce  o  více  než  4  %.  Tato  dynamika  nemá  v
Podkrušnohoří obdoby.13 

Populační  vývoj  se  na  přelomu  století  zklidňuje,  přesto  dané  tendence
setrvačně přetrvávají až do 2. světové války. Pokračuje koncentrace obyvatel do
městských jader, zejména do teplické aglomerace (87 tisíc obyvatel v roce 1930).
Poválečné události zcela modifikují sociální a demografické tendence - je zastaven
kontinuální  přírozený  populační  vývoj  (analogicky  jako  na  Ústecku).  Sídelní
struktura je narušena (objevují se "trhliny") a vývoj je ve znamení regrese. Podobně
jako v ostatních pohraničních okresech  Ústeckého kraje  je  i  zde  silně  narušeno
sociální prostředí. 

 Ekonomické  tendence  směřují  k  posílení  těžkých  odvětví  na  úkor
spotřebního průmyslu a služeb; jsou analogické pro celý podkrušnohorský prostor a

11 Sídlo bohatne, mohutní a je povýšeno v roce 1597 na horní město. Spolu s Cínovcem náleží tato
oblast k nejvýznamnějším v celých severozápadních Čechách. Zintenzivňuje se doprava. Nově jsou
budovány stezky; nejdůležitější je spojení Teplic přes Krupku do Saska a z Duchcova přes Mikulov do
saského Freibergu.

12 Významným datem  je  rok  1858,  kdy  je  město  spojeno  železnicí  s  Ústí  n.  L.  Doprava  uhlí  a
průmyslových výrobků se tak zlevnila, což zpětně působilo na dynamiku rozvoje celé oblasti a vzniku
nových odvětví (strojírny, spotřební průmysl aj.).  

13 Centrální  část se stala  (zejména teplická  aglomerace) rozhodujícím "motorem" vývoje na  úkor
zejména krušnohorských sídel (která jsou populačně výrazně ztrátová) a ostatních méně vyspělých částí
celých Čech. Zatímco ještě v polovině 19. století byla Krupka, Bílina a Teplice srovnatelně velká centra
osídlení, do roku 1880 dochází k výrazné diferenciaci. Teplice převyšují uvedená města již trojnásobně
(v aglomeraci dokonce šestinásobně).
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výraznější v porovnání s průmyslovými oblastmi České republiky. Po poválečném
populačním poklesu,  který  byl  jeden  z  nejvýraznějších  v rámci  celé  republiky,
sledujeme minimální přírůstky počtu obyvatel v letech 1950 - 1970 (pouze 0,2 % -
nejnižší v rámci Podkrušnohoří) a posléze nastává populační úbytek. 

Přehled obcí a jejich klasifikace
Okres Teplice je v současné době tvořen 35 obcemi, z nichž některé jsou

dále děleny do částí. Nejvíce částí registrujeme u Hrobčic (celkem 9) a Krupky (8).
Obce  spolu  se  svými  částmi  představují  soubor  108  jednotek.  V  porovnání
s ostatními  okresy  v  Podkrušnohoří  byly  v  minulosti  integrační  tendence  (tj.
"slučování obcí") poměrně málo výrazné.

Tab. 1 - Podíl obyvatel žijících v příslušné velikostní kategorii sídel v roce
1850, 1921 a 2001

Počet obyvatel Podíl obyvatel v %
1850 1921 2001

0 - 199 13 1 4
200 - 999 32 13 10

1 000 – 4 999 55 41 27
5 000 a více 0 45 59

Pramen: ČSÚ

Zajímavý byl  vývoj  sídel (tj.  obcí  a  jejich  částí)  podle počtu  obyvatel,
žijících v příslušné velikostní kategorii. Zatímco v roce 1850 měla nejvíce obyvatel
středně velká a malá sídla (87 %), v roce 1921 dominovala již sídla středně velká
(41 %) a velká (45 %). Do roku 1991 se ještě výrazněji projevila koncentrace do
velkých sídel – v současné době téměř 60 % obyvatel okresu bydlí v sídlech nad 5
tisíc  obyvatel.  "Optické"  zvýšení podílu osob  s místem bydliště  v sídle do  200
obyvatel  je  způsobeno  nikoli  reálným  zvýšením  jejich  početního  stavu,  ale
"propadem" kategorií větších sídel do kategorie sídel velmi malých.

Obyvatelstvo  je  na  území  okresu  rozmístěno  velmi  nerovnoměrně  -
zvýrazňuje se koncentrace do velkých sídel na úkor sídel malých. V minulosti však
tomu tak nebylo, jak dokládá   Giniho koeficient. Hodnota pro rok 1850 ve výši
3945   vypovídá  o  relativně  rovnoměrném  rozmístění  obyvatelstva.  Díky
koncentraci obyvatel do pánevní části okresu se hodnota výrazněji zvyšuje; v roce
1930  již  dosahuje  téměř  dvojnásobné  hodnoty  (6670).  Tu  si  udržuje  i
v následujícím období; 6131 v roce 1991.

Sociogeografické mikroregiony
Sociogeografické regiony jsou většinou formovány jako  nodální  typy, kde

rozhodující  role  je  přisuzována středisku. Kritériem pro  jejich vymezení je  síla
(intenzita)  vazeb mezi  centrem a prvky v zázemí. Jsou založeny na protikladu
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koncentrace  určitých jevů (sociální, ekonomické aj. povahy) v regionálním jádru a
deficitu těchto jevů v okolí střediska.

Výchozím  bodem  regionalizace  je typologie sídel.  Základní  skupinu
kriteriální soustavy  reprezentují indikátory sledující vývojové trendy sídel v ča-
sovém horizontu  150  let.  Vývoj  v  sobě  odráží  celou  řadu  sociogeografických
i fyzickogeografických  skutečností,  které  vývoj  podstatnou  měrou  modifikují.
Stanovení "tvrdých" kritérií bývá v některých případech sporné a zavádějící. Proto
považujeme  za  účelnější  pracovat  s  indikátory,  jejichž  intervaly  mají  poměrně
velké variační rozpětí.

 Jako důležitý indikátor se dobře uplatňuje rok dosažení maximálního počtu
obyvatel daného sídla, který má podle našeho názoru do značné míry syntetickou
povahu. Druhým kritériem je porovnání početního maxima se současným stavem,
třetím je  hustota  zalidnění.  Pro  následnou regionalizaci  je  rozhodující  i  poloha
daného sídla, nejen ve fyzickogeografickém kontextu, ale i z hlediska základních
vývojových os severozápadních Čech, včetně mikropolohy.

Plošné rozmístění obyvatel lze sledovat podle 4 mikroregionů vytvořených
na základě určitých podobných rysů (viz metodika Děčínska). Odlišný je časový
horizont nástupu depopulačních tendencí: pro oblast Krušnohoří začíná již po roce
1850. Pro oba "horské" mikroregiony je charakteristický dynamický pokles podílu
obyvatel na celkové populaci okresu. Zatímco v roce 1850 žilo v Krušnohoří 17 %,
v roce 1921 již pouze 3 % a nyní 0,3 % obyvatel okresu. Podobné trendy sledujeme
u mikroregionu Středohoří, i když pokles není tak výrazný - v roce 1850 19 %, v
roce 1921 8 % a nyní 4 %.

Výsledné hodnoty populačních ukazatelů jsou modifikovány úrovní ročních
přírůstků (resp.  úbytku)  obyvatel  jednotlivých  mikroregionů.  "Ztrátový"  je
mikroregion Krušnohoří během celého svého vývoje. Po poválečném poklesu na
25 % předválečného stavu vedou intenzívní pravidelné úbytky (v průměru ročně
2,5  %)  k  jeho  téměř  úplnému  vysídlení.  Vážná  je  situace  i  v  mikroregionu
Středohoří, který rovněž populačně velmi ztrácí.

Zhodnocení a perspektivy
Ve vývoji sídelní struktury lze vysledovat tři základní etapy  vyznačující se

specifickými  rysy  a  odpovídající  etapám  vývoje  společnosti  (Hampl  1998):
preindustriální s charakteristickou dominantní zaměstnaností v primárním sektoru,
nízkou sociální  mobilitou i  vývojovou dynamikou. Pro rozmístění  obyvatelstva
hrají  důležitou  roli  přírodní  determinace  s  malou  prostorovou  mobilitou.
V porovnání  s dalšími  etapami  je  obyvatelstvo  Teplicka  rozmístěno  relativně
rovnoměrně a jednotlivá sídla mají malé velikostní rozpětí. Industriální společnost
se  vyznačuje  rozvojem  sekundárního  sektoru  a  výraznou  dynamikou.  Je
překonávána   přírodní  determinace,  zvyšuje  se  role  sociogeografických faktorů.
Prosazuje se urbanizační proces, který je spojován s velkou  prostorovou mobilitou.
Sílí  i  „vertikální“ směr prostorové mobility – zejména z Krušnohoří  směrem do
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pánve, kde se postupem času formují silná centra osídlení, rostoucí od poloviny 20.
století i na úkor likvidovaných sídel  v důsledku rozsáhlé lomové těžby hnědého
uhlí.   Postindustriální společnost, rozvíjející terciární sektor, charakterizují silné
komunikační  (tlak  na  dopravní  sítě)  a  informační  kontakty  (internet,  digitální
telefony). V sídelní struktuře dochází k integraci systému. Prosazují se depopulační
vývojové tendence  u velkých jader na úkor prostorů v jejich zázemí. 
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TEPLICE DISTRICT - THE SETTLEMENT STRUCTURE AND THE
PERIPHERAL REGIONS

Resume
The  aim of  this  article  is  to  demonstrate  the  uniqueness  of  the  territory

studied and the singularity of the genesis of its settlement structure.  The article
attempts to outline the causes and consequences of the development within broad
spatial  and  functional  contexts.  The  origin  and  development  of  most  of  the
settlements that have been developing in the territory of the basin districts since the
early Middle Ages, has been determined by nature, its location, but also by politics.
Compared  with  other  eras,  the  population  of  the  Teplice  district  is  distributed
relatively evenly and all the particular settlements are of small extent. The critical
changes took place in the periods of industrialization and subsequent urbanization.
Later, significant settlement centres developed in the basin area. They have kept
growing since the half of the 20th century, even to the exclusion of the seats that
were demolished as a result of extensive opencast brown-coal mining. On the basis
of similar development trends and relatively corresponding characteristics, socio-
geographical regionalisation is carried out, which divides the monitored districts
into relatively homogenous regions.  
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Fig. 1 - Administration structure in the Teplice district
Fig. 2 – Regions of the settlement structure in the Teplice district
Tab. 1 – Percentage of population in categories of setles in 1850, 1921, 2001
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Obr.  1 – 2
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SLOVENSKO AKO SÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

Tibor Blažík

Abstract:  Entry of Slovakia to the EU represents one of the key elements
of  changes after  the  year  1989 and,  at  the  same time  represents  also  the
flashpoint of transformation process. It’s dealing not only with integrating
into the prosperous Europe, but also with the possibility to  influence the
integrating  processes  as  well  as  the  image  of  the  future  Europe.  Along
with  this  it  is  dealing  also  with  changes  in  other  domains  of  state  and
social life.

Keywords: European Union, Integration and Economic Transformation 

Úvod
Rok 2004 je pre Slovensko významným medzníkom z hľadiska zaradenia do

EÚ  a  NATO.  Tým  sa  Slovensko  stalo  uprostred  rýchlo  sa  meniaceho  sveta
súčasťou jedného z najúspesnejších  ekonomických zoskupení,  ktoré sa stane aj
zárukou rozvoja  Slovenska,  samozrejme v prípade  splnenia   istých podmienok.
Ako  súčasť  týchto  zoskupení  musí  prijať   zásadné  reformy  nielen  v  oblasti
ekonomiky ale aj politiky, právneho systému, ekológie atď. a v mnohých ďalších
oblastiach.  EÚ  je  zárukou,  že  v  oblasti  ekonomiky  budeme  pokračovať  v
transformácií  ekonomiky,  ale  to  neznamená,  že  upustíme  od  jej  spoločenskej
akceptovateľnosti  a  prihliadania  na  jej  sociálne  dopady  na  niektoré  skupiny
obyavteľstva.  Pripojenie  k  EÚ  povedie  k  zvýšeniu  prílevu  kapitálu,  rozbehu
ekonomiky a v budúcnosti povedie k rastu miezd a k potrebe nahradenia výrob
orientovaných  na  lacnú  pracovnú  silu  oveľa  stabilnejšími  a  sofistikovanejšími
výrobami. Ďalším dôlažitým cieľom bude pristúpenie k EMÚ (Európska menová
únia). Nemenej dôlažitá je možnosť podielať sa na charaktere a podobe budúcej
EÚ.

Postavenie  Slovenska v EÚ vo vybraných ukazovateľoch.
Pristupujúce krajiny (medzi nimi aj Slovensko) sú v porovnaní  s doterajšími

15 členskými štátmi EÚ v odlišnom postavení. Vidieť to už na štruktúre národného
hospodárstva, keď doterajšie EÚ majú podiel služieb  na tvorbe HDP 71% (nové
krajiny 63%), v
poľnohospodárstve 2%(4%),  v  priemysle 22%(27%),  v stavebníctve 5%(7%).  Z
toho vyplýva aj inánštruktúra zamestnanosti.

Tab č. 1 Masstrichtské kritéria a skutočnosť nových členov únie (%)
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štát Inflácia Rozpočtový
deficit**

Verejný
dlh**

Dlhodobé
úrokové miery

Slovensko 8,5 -3,6 42,8 5,06
Poľsko 0,7 -4,1 45,4 7,34
Maďarsko 4,7 -5,9 59,0 4,89
Česko -0,1 -12,9 37,6 4,15
Lotyšsko 2,9 -1,1 15,6 5,0***
Litva -1,1 -1,7 21,9 4,55***
Estónsko 1,4 2,6 5,8 -
Slovinsko 5,7 -1,8 27,1 -
Malta 1,3 -9,7 72,0 -
Cyprus 4,0 -6,3 72,2 -
RHMK 2,7* -3,0 60,0 6,1*

RHMK – referenčné hodnoty maastrichtských kritérií
* - pre rok 2003, ** - podiel na HDP, *** - aktuálne údaje
zdroj: Hospodárske noviny, streda 23. 6. 2004

Veľmi  zaujímavé  je  porovnanie   novo  pristupujúcich  krajín  z hľadiska
maastrichtských kritérií. V prípade Slovenska  sa predpokladá  vstup do eurozóny
v rokoch  2008-2010  podobne  ako  vo  väčšine  novoprijatých  krajín.  Situáciu
zobrazuje tabuľka č. 1. Je zrejmé, že Slovensko má postavenie  v 2. polovici novo
pristupujúcich  krajín.  Slovensko  má  najvyššiu  mieru  infláciu,  5.  miesto
v rozpočtovom deficite a vo výške verejného dlhu a priemer dosahuje z hľadiska
dlhodobých úrokových mier. 

Z hľadiska regionálnych disparít je na tom Slovensko lepšie ako napríklad
Poľsko, kam patria 3 najmenej rozvinuté regióny novo prijatých krajín. Na druhej
strane  patrí  Bratislava Medzi najrozvinutejšie  regióny   (  2.  miesto po Prahe).
Treba ale konštatovať, že na Slovensku sú výrazné rozdiely medzi regiónmi. Najmä
severná  a východná  časť  Slovenska,  ale  aj  juh  stredného  Slovenska   dosahuje
úroveň  HDP  na  obyvateľa  medzi  30-40%  priemeru  doterajších  členov  EÚ.
(Samozrejme neberieme do  úvahy  štáty  ako  Cyprus a Malta  vzhľadom na  ich
veľkosť a počet obyvateľov). 

Tab.  č. 2 Najbohatšie a najchudobnejšie regióny nových členov (porovnanie cez
paritu kúpnej sily, EÚ 15 = 100, v %)

Najbohatšie
Praha (Česko) 135
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Bratislava (Slovensko) 102
Közép - Magyarország (Maďarsko) 81

Najchudobnejšie
Lubelskie (Poľsko) 29
Podkarpackie (Poľsko) 29
Varminsko - Mazurskie (Poľsko) 30
zdroj: Eurostat 2002

V rámci ďalších vybraných ukazovateľov  ako je počet obyvateľov a rozloha
patrí Slovensko k menším a  v porovnaní z ostatnými  novými členmi zaberá 6.
miesto v rozlohe a v počte obyvateľov 4. miesto. V rámci ekonomických kritérií je
Slovensko krajinou, kde v dôsledku vrcholiacej transformácie je jedna z najvyšších
mier  nezamestananosti(19,4%  v  roku  2002,  V  súčasnosti  okolo  16%),  pričom
priemer doterajšej 15. EÚ je 7,5% a 10% nezamestnanosť prevyšujú len 4 krajiny
EÚ  (Poľsko,  Slovensko,  Litva,  Lotyšsko).  Miera  nezamestnanosti  sa  síce  na
Slovensko zmenšila,  ale   početzamestnaných sa zvýšil  len asi  o  25 000,  kým z
evidencie nezamestnaných bolo vyradených  asi 100 000 osôb. V budúcom období
v dôsledku dokončenia privatizácie, transformácie školstva a zdravotníctvanebude
dochádzať  k  významnému  poklesu   počtu  nezamestnaných,  pretože  doterajšie
formy  ich znižovania sa už vyčerpali.

V dôsledku vrcholiacej transformácie ekonomiky ( liberalizácia cien, zmena
daňového systému atď.) je na Slovensku jedna z najvyšších mier inflácie v rámci
EÚ. HDP na obyvateľa  dosahuje na Slovensku asi 48% priemeru EÚ. Ale medzi
novo pristupujúcimi krajinami len Poľsko, pobaltské štáty a Malta  Majú nižší HDP
na obyvateľa podľa parity kúpnej sily.

Tab. č. 3 – 8 Vybrané ukazovatele krajín EÚ
Tab. č. 3 Tab. č. 4

štát rozloha (km2) štát Počet obyv. (2001, v
mil.)

Poľsko 312 685 Poľsko 38,64
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priemer EÚ 15 215 637 priemer EÚ 15 25,19
Maďarsko 93 030 Česko 10,28
Česko 78 866 Maďarsko 10,19
Litva 65 300 Slovensko 5,40
Lotyšsko 64 589 Litva 3,48
Slovensko 49 035 Lotyšsko 2,36
Estónsko 45 227 Slovinsko 1,99
Slovinsko 20 273 Estónsko 1,36
Cyprus 9 251 Cyprus 0,76
Malta 316 Malta 0,39
zdroj: Eurostat 2001 zdroj: Eurostat 2001

V dôsledku razantnej  transformácie  hospodárstva  a  prílevu  zahraničného
kapitálu má Slovensko jeden z najvyšších hospodárskych rastov  v rámci EÚ a aj v
budúcnostimsa počíta so značným hospodárskym rastom. 

Záver
V  dôsledku  analýzy  základných  hospodárskych,  demografických,

politických a ďalších ukazovateľov možno konštatovať, že ak Slovensko vydrží v
razantnom  a sociálne únosnom spôsobe transformácie, má predpoklady  rýchleho
hospodárskeho rastu, zníženia inflácie a daficitu verejných financií, rastu HDP a
tým aj životnej úrovne obyvateľstva, prekonaniu regionálnych disparít a napätí v
spoločnosti. Samozrejme potrebné sú aj ďalšie transformačné kroky  v ostatných
oblastiach ako  je  právny štát  ,  ekológia,  vyriešenie demografických problémov,
stability politického systému, vojensko- politické reformy a podobne.

Tab. č. 5 Tab. č. 6

štát Nezamestna-  nosť
(2002,          v %)

štát Miera inflácie
(2003, v %)

Poľsko 20,0 Slovensko 8,5
Slovensko 19,4 Slovinsko 5,7
Litva 13,1 Maďarsko 4,7
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Lotyšsko 12,9 Cyprus 4,0
Estónsko 9,1 Lotyšsko 2,9
priemer EÚ 15 7,5 Malta 2,5
Malta 7,5 priemer EÚ 15 2,0
Česko 7,3 Estónsko 1,4
Slovinsko 6,0 Poľsko 0,7
Maďarsko 5,6 Česko -0,1
Cyprus 5,3 Litva -1,1
zdroj: Eurostat 2002 zdroj: Eurostat 2003

Tab. č. 7 Tab. č. 8

štát HDP na obyv.
(2001, PKS v

eurách)

štát Rast HDP v stálych
cenách (2002, v %)

priemer EÚ 15 23 210 Litva 6,8
Cyprus 17 180 Lotyšsko 6,1
Slovinsko 16 210 Estónsko 6,0
Česko 13 700 Slovensko 4,4
Maďarsko 12 250 Maďarsko 3,5
Slovensko 11 200 Slovinsko 2,9
Poľsko 9 410 Česko 2,0
Estónsko 9 200 Cyprus 2,0
Litva 8 960 Malta 1,7
Lotyšsko 7 750 Poľsko 1,4
Malta - priemer EÚ 15 1,0
zdroj: Eurostat 2001 zdroj: Eurostat 2002

SLOVAKIA WITHIN THE EUROPEAN UNION

Resume
Several  particular  problems  must  be  solved  if  Slovakia  will

successfully  enter  the  prosperous  Europe.  The  integration  process  itself
represents  a  significant  element  of  these  solutions  in  sense  of  economic
and  social  stability.  It  is  to  proceed  in  economic  reforms  inclusive
difficult  decisions concerning liberalization of  prices,  application of new
fiscal  policy,  elimination  of  malpractices  in  relations  to  clienteles  in
politics and economy, to  solve the problems of  unemployment,  to  reform
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the social  system and,  finally,  to  solve all  these problems on respectable
standard  for  each  social  level.  Importance  of  foreign  investments  is
evident.  The  economic  transformations  must  be  focused  to  sophisticated
branches,  which  will  not  have  tendency  to  leave  Slovakia  not  even  by
rising  of  manpower,  so  how it  is  in  neighboring countries.  An important
role is seen also in solving of ecological problems, but also a catastrophic
demographic  situation.  Slovakia  belongs  among  the  new  incoming
countries  to  EU  between  the  countries  with  rather  lower  economic
standard.  In  this  context  belongs  Slovakia  in  respect  to  corresponding
parameters  approximately in  the middle.  Slovakia  has  rather  higher  ratio
of unemployment, which is strongly regionally determined. The manner of
solving of these problems will form the future position of Slovakia within
the Europe as well the whole Europe.

List of the tables:
Table 1: New members of EU and Maastricht criterions(%)
Table2: The richest and poorest regions of news members of EU
Table 3-8: Choosen indicators of EU countries

Literatúra
Blažík., T.(1996): Slovensko ako spojnica Sever-Juh a Východ-Západ. AFRNUC,
Geographica Nr.39, 239-245
Hospodárske noviny, 23.6.2004
Sotník, A (2001): Motor do Európskej únie, In: Profit č. 32, 10.8.2001, s. 20-21
Eurostat, Európska únia,2001, 2002, 2003
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu č. 1/0032/03 VEGA

Tibor  Blažík-  Katedra  regionálnej  geografie,  ochrany  a  plánovania  krajiny
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Mlynská dolina, B-1, 842 15, Bratislava
email: blazik@fns.uniba.sk

160



STRUKTURA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO OKRESU
VE LETECH 1990 – 2003

Martin Brzóska

Abstract: The article aims to evaluate the land-use structure changes in Ústí nad
Labem district between the year 1990 and the year 2003. We defined the groups of
similarity of land-use pattern by the support of statistical methods. Indices of area
homogenity or teritorial segmentation are monitored in both years. 

Key  words: dynamic  land-use,  statistical  methods,  changes  in  transformation
period

Úvod
Jednou  z možností,  jak  zkoumat  strukturu  využití  území  je  zkoumání  a

definování specifických funkčních typů14 využití území z hlediska struktury land-
use. Důvodem takovéhoto přístupu je skutečnost, že metoda vysvětlujícího popisu
dynamického vývoje využití ploch a jejich „driving forces“ již v současnosti naráží
na problém jisté uzavřenosti. Pro pojetí, které bylo zvoleno v tomto příspěvku, je
ale  hlavním problémem  skutečnost,  že  dosavadní  výzkum i  jeho  metodika  je
změřen  na  studium na  jedné  straně  dílčích  kategorií  land-use,  na  straně  druhé
pravidelností  a  hlavních  trendů  makrostruktur  v rámci  celé  ČR  (Bičík  1999,
Kupková  2001,  Bičík,  Kupková 2002).  Výsledky tohoto  výzkumu daly základ
zkoumání  dynamického  land-use  v Česku  a  objasnily  hlavní  hybné  síly  tohoto
vývoje. 

Při  detailnějším  studiu  (menší  a  homogennější  území)  se  však  tyto
pravidelnosti  vytrácejí.  Jelikož se tento příspěvek zaměřuje na zkoumání změny
vzorce využití území na mezoregionální úrovni, je nutné přistoupit ke zkoumání
podobnosti struktury využití území a jejím teritoriálním proměnám ve sledovaném
období, jímž je transformace české společnosti v letech 1990 – 2003. 

Metodika
Jedním z hlavních rysů tohoto příspěvku je důraz na využití tzv. tvrdých dat

a jejich  statistických výstupů k ověření a vysvětlení podobnosti struktury využití
území.  Tato  struktura tvoří  určitý funkční typ či  vzorec využití  území.  Pro tuto
strukturu  je  specifická  především  určitá  podobnost  v poměru  zastoupení
jednotlivých kategorií. Z běžně užívané škály 8-12 kategorií land-use (Bičík 1999)

14 Bičík (2001) zdůrazňuje souvislost změn struktury využití ploch s proměnami funkce území. Touto
funkcí zde rozumíme převládající typ využití.  Tedy nikoliv prostou strukturu ploch dle jednotlivých
kategorií land-use, ale dominující výrobní (či nevýrobní) typ aktivit lidské společnosti v území. Dle
tohoto klíče je pak  možné sledovat diversifikaci  či  homogenizaci  území dle jednotlivých funkčních
typů využití území.
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bylo vytvořeno pět kumulovaných skupin dle  funkčního zaměření jejich využití.
Jsou to následující kategorie: 1: orná půda (OP), 2: trvalé travní porosty (TTP), 3:
lesní plochy (LP), 4: zastavěné a ostatní plochy (ZP+O) 

Tyto  čtyři  kategorie  a  podobnost  jejich  specifické  zastoupení  v  území
vyjadřuje  určitý  typ  funkčního  využití  (skupinu  podobnosti).  Tato  struktura  je
sledována v rámci základních územních jednotek (ZUJ) za dva časové horizonty
1990  a  2003.  ZÚJ  jsou  pak  dle  výše  uvedené  podobnosti  dále  přiřazována
k určitým skupinám podobnosti pomocí statistických metod15. 

Struktura využití území v roce 1990
Období  konce socialismu před započetím transformace české společnosti,

které je zde reprezentováno rokem 1990, je charakteristické ve sledovaném území
značnou  mírou  diferenciace  do  skupin  podobnosti.  Metodou  MDK  při  zvolení
koeficientu 90 bylo možné vymezit celkem 13 skupin, ve kterých lze konstatovat,
že struktura využití území dle  výše uvedených kategorií  land-use byla podobná.
Čtrnáctá skupina je definována jako území, jehož míra podobnosti je vyšší než 90.
Jedná  se  v podstatě  o  ZÚJ,  u  nichž  nelze  vysledovat  jakoukoliv  podobnost  ani
vzájemnou, ani s jakoukoliv jinou z předchozích 13 skupin. I přes skutečnost, že se
na  takto  malém území zformovalo  takové množství  odlišných skupin s výrazně
odlišnou strukturou využití  území,  je  nutné zdůraznit,  že  dominantní  z hlediska
rozlohy  jsou  pouze  tři  skupiny  uvedené  v Tab.  1.  Tyto  dominantní  skupiny
představují  54  %  celkové  rozlohy  okresu.  Vezmeme-li  v úvahu  také  čtvrtou
z těchto  skupin,  kterou,  jak  bylo  řečeno,  nelze  vymezit  z hlediska  jejích
charakteristik (skupina 14), zaujímají tyto skupiny rozlohu 76 % okresu. 

První z těchto skupin je území nacházející se v severní části okresu převážně
na jižních svazích Krušných hor a jejich bezprostředním úpatí (skupina 3). Jedná se
o území s dominancí kategorií 2 a 3, tedy TTP a LP, které dosahují 60 % rozlohy.
Naproti  tomu  jakékoliv  produkční  plochy  OP  či  zastavěné  ploch  jsou  zde  jen
minimální.  Zmíněné  území  tedy  představovalo  pasivní  periferii  s minimem
produkčních funkcí. Většina území ovlivněných antropogenním tlakem spadala do
kategorie mimoprodukční (zastavěné plochy, komunikace apod.)

15 Při vymezování skupin s podobnou či dokonce totožnou strukturou výše uvedených kategorií byla
volena metoda minimální distanční vzdálenosti – minimálního distančního koeficientu (MDK). Tato
statistická  metoda,  která  je  známá  rovněž  pod  názvem index  rozptylu,  slouží  k identifikaci  území
s podobnou strukturou zastoupení sledovaných jevů. Hodnota MDK dosahuje v tomto případě 0-200
bodů a  je přiřazována vždy dvojici porovnávaných územních jednotek (v tomto případě ZÚJ). Pomocí
vzniklé matice lze určit nejen skupiny území s podobnou strukturou využití ploch, ale i míru diverzity
tohoto  ukazatele  na  celém  sledovaném  území  a  další  charakteristiky  týkající  se  disproporcí  či
pravidelností  v územním vzorci  využití  ploch.  V tomto případě  byla  volena  výše MDK 90,  což je
hodnota, při níž bylo zkoumané území již dostatečně homogenizováno, aby tato homogenizace měla
dostatečnou vypovídací hodnotu. Z výše uvedených ukazatelů byly sledovány zejména tři: segmentace,
teritoriální a homogenity.
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Tab. 1: Zastoupení kategorií land-use v dominujících skupinách (1990)
skupiny % rozlohy OP TTP LP ZP+O

3 31 15 24 36 25
12 11 12 10 15 63
13 12 29 8 10 53

Zdroj: Bičík 1999, ČSÚ

Druhou  skupinou  (12)  je  území,  na  které  zasahuje  svým  východním
výběžkem podkrušnohorská pánev. Tato  lokalita patřila  mezi  území pod silným
antropogenním tlakem. Dominantní zde byly plochy zastavěné či těžební (ZP+O),
které přesáhly 60% rozlohy. Skupina 12  tak patřila mezi jádrová území, která však
postrádala výraznější produkční funkce (OP jen na 12 %).

Třetím typem, jenž dominoval  ve sledovaném roce,  je  skupina  13,  která
zaujímala území mezi zmíněnými dvěma skupinami na severní periferii města Ústí
nad  Labem.  Představovalo,  podobně  jako  předešlá  skupina  12,  velice  silně
antropogenně využívané území, kde dominance produklčníách i mimoprodukčních
ploch typu OP, ZP či O značně přesahovala 80 % rozlohy. Toto území bylo typické
kombinací  produkčních  ploch  s dominancí  orné  půdy  a  zastavěných  území
v severním zázemí města. 

Struktura využití území v roce 2003
Etapu  změn,  které  nastaly  v následujícím  období,  zde  představuje  stav

z roku 2003, tedy do jisté míry stav aktuální. Na první pohled je patrná značná míra
homogenity  sledovaného  okresu  z hlediska  skupin  podobnosti  struktury  využití
území. Koeficient MDK zde byl volen stejně jako v roce 1990, tedy 90 z důvodu
možnosti srovnání. Skupiny tak byly vytvořeny na stejné hladině podobnosti jako
v předchozí kapitole. V roce 2003 je možné vysledovat celkem 8 skupin, přičemž
naprosto dominantní jsou pouze dvě z nich. Na základě toho je možné říci, že etapa
transformace  sebou nesla  rovněž proces  homogenizace (viz  níže).  Zmíněné dvě
skupiny (2  a  8)  spolu  s další  rozlohou méně významnou skupinou 3  zaujímají
celkem 91 % území okresu – Tab. 2. Zajímavou skutečností je rovněž fakt, že ani
jedna z těchto dominantních skupin nepatří mezi smíšené. Tedy takové, kde jsou
zahrnuty ZÚJ, které svou mírou podobnosti překračují hodnotu MDK 90 (jako je
tomu u skupiny 13 v roce 1990).

První  z nich  je  skupina  2  zaujímající  zhruba  třetinu  okresu.  Jedná  se  o
lokality vesměs horských a podhorských oblastí, tedy vrcholových partií Krušných
hor stejně jako jejich svahů a území východní části Českého středohoří. Přes 80%
rozlohy této periferní oblasti představují TTP a LP, tedy pasivní mimioprodukční
plochy  s minimem  hospodářských  aktivit.  Patrný  je  zejména  dosti  dramatický
úbytek orné  půdy (porovnáme-li  tento  stav se  stavem v těchto  oblastech v roce
1990).  Tato  území tak představují  periferní  oblast  s minimálním antropogenním
vlivem a s vyrovnaným poměrem lesních a travnatých ploch. 
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Tab. 2: Zastoupení kategorií land-use v dominujících skupinách (1990)
skupiny % rozlohy OP TTP LP ZP+O

2 37 3 37 45 15
3 7 19 48 19 14
8 47 16 33 26 25

Zdroj: Bičík 1999, ČSÚ

Druhým typem je  skupina  8,  která  zaujímá téměř  polovinu  zkoumaného
území. Představuje tak plošně nejvýznamnější element za celé zkoumané období.
Zahrnuje urbanizované a suburbanizované plochy města Ústí nad Labem a území
pánve na západě okresu. Rovněž zde dominují  TTP,  které  patří  mezi kategorie
zaznamenávající v posledních letech rychlý nárůst. Obecně lze říci, že toto území
patří  mezi  lokality  smíšené,  s výskytem  produkčních  ploch  stejně  jako
s významným zastoupením ploch  mimoprodukčních.  Na  tomto  území  tak  došlo
k homogenizaci  dříve  mozaikovitě  strukturované  krajiny  na  plochy  relativně
rovnoměrně smíšené

Třetí typ, který však není zdaleka tak plošně rozsáhlý je skupina 3, která se
rozkládá  na  7  %  okresu.  Tyto  lokality,  které  zahrnují  některé  vrcholové  číti
Krušných hor a Českého středohoří jsou typické výraznou dominancí TTP (okolo
50 %) a významnějším zastoupením produkčních ploch OP. 

Jihozápadní  část  okresu  (Milešovské  středohoří)  zůstala  i  nadále  značně
roztříštěná  z hlediska  podobnosti  struktury  využití  území.  S jistou  dávkou
nepřesnosti  je  možné předpokládat,  že tuto roztříštěnost zapříčinila jednak silná
perifernost a jednak velice heterogenní geomorfologické poměry této části okresu.

Sledované ukazatele
Z hlediska  segmentace  a  teritoriálních  změn  toto  území  prošlo  procesem

homogenizace.  Z hlediska segmentace je  z mapy v Fig.  1  patrný výrazný pokles
rozčlenění území okresu do homogenních plošek mezi lety 1990 a 2003. Jednalo se
především o  spojování  mozaiky  malých  plošek  do  homogennějších  teritoriálně
větších celků. V roce 1990 představovaly tři územně nejvýznamnější skupiny jen
54 % rozlohy území a byly rozčleněny do 10 územně nesouvislých celků. Naproti
tomu roce 2004  zaujímaly tři  nedominantnější  skupiny již  91  % rozlohy a byly
rozčleněny  rovněž  do  10  samostatných  územních  celků.  Vezmeme-li  v úvahu
všechny skupiny a plošky (nikoliv jen dominantní), představovala průměrná ploška
v roce  1990  jen  9,7  km2,  zatímco  v roce  2003  již  17,6  km2.  To  představuje
teritoriální nárůst plošek o 83 %.  

V případě sledování ukazatele homogenity je  potřeba zaměřit  se nejen na
stav  homogenity  při  stanovení  MDK  na  hodnotě  90,  ale  rovněž  sledovat  jeho
průběh. Fig. 2 znázorňuje, kolik procent území okresu bylo rozděleno do skupin
podobnosti  při  hodnotě  MDK  od  0  do  200.  Ostatní  území  nepatřila  do  žádné
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skupiny, ale byla zařazena do nerozlišené skupiny (v roce 1990 to byla skupina 14,
v roce 2003 skupina 1). 

Průběh  grafu  ve  Fig.  2  však  naznačuje,  že  k nárůstu  homogenity  při
vzrůstající hodnotě MDK nebyl v obou letech totožný. Například při hodnotě MDK
50 byla homogenita vyšší v roce 1990 a nikoliv v roce 2003. Naopak při hodnotách
MDK přesahujících 60 již došlo k vyšší homogenizaci stavu v roce 2003. Z toho je
možné usuzovat, že v roce 1990 měla část území okresu (asi 30 % rozlohy) velice
podobnou strukturu využití území. Takové míry podobnosti dosáhlo v roce 2003
jen 12 % území. S jistým zkreslením lze tedy vyvozovat, že proces transformace
sebou nese rovněž vyšší míru homogenizace, ale na řádovostně vyšších úrovních.
Naopak  v jeho  počátcích  byla  míra  homogenity  daleko  výraznější,  ovšem  na
řádovostně nižších územních jednotkách.

Závěr
Na závěr je nutné zmínit se alespoň okrajově o základních kvantitativních a

kvalitativních trendech změn vybraných kategorií land-use mezi lety 1990 a 2003.
Tyto  změny je  nejlépe  sledovat  absolutní  změnou celkové  rozlohy těchto  typů.
V tomto období  došlo  k výraznému poklesu  rozlohy ploch,  které  jsou známkou
intenzivní  hospodářské  aktivity  společnosti  v území.  Ať už  se  jedná  o  aktivity
produkční (OP),  nebo mimoprodukční spojené s dopravou, bydlením, výrobou a
pod  (ZP+O).  Jejich  výměra  klesla  ze  48%  na  28  %  rozlohy  okresu.  Naopak
adekvátním způsobem rostla rozloha ploch TTP a LP.

To vede ve svém důsledku rovněž k jejich vyšší homogenizaci území, neboť
se soustřeďují do kompaktnějších území na řádovostně vyšších úrovních, jak bylo
popsáno výše. Důsledkem tohoto procesu je vyšší míra polarizace okresu z hlediska
využití  území.  Zároveň je nutné uvážit skutečnost, že zmíněná koncentrace byla
provázena celkovým úbytkem ploch, na nichž je hospodářská aktivita realizována.
To lze vysvětlit tím, že v období transformace docházelo v okrese Ústí nad Labem
rovněž ke kvalitativním změnám. Ty jsou spojeny především s poklesem aktivit
spojených s hospodařením na OP a těžbou (která je zde zahrnuta mezi plochy O) a
přesunem do  aktivit,  jež  se  realizují  na menší  ploše  s vyšší  mírou  koncentrace
(sídlení, dopravní apod.) – tedy aktivity spojené se sekundérní a terciérní sférou.

STRUCTURE OF LAND-USE IN ÚSTÍ NAD LABEM DISTRICT
BETWEEN 1990 AND 2003

Resume
The  article  aims  to  evaluate  the  land-use  structure  changes  in  Ústí  nad

Labem district during transformation period in Czech Republic.  Indices of  area
homogenity or teritorial segmentation are monitored in both years and the reasons
are compared with general trends of development of society and land-use.
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Fig. 1 - Land-use pattern by the groups of similarity in 1990 and 2003
Fig. 2 – Ratio of homogenity versus MDK coefficient in 1990 and 2003
Tab 1 – Percentage of land-use categories in dominant groups in 1990.
Tab 2 - Percentage of land-use categories in dominant groups in 2003
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Fig. 1 Využití území dle jednotlivých skupin podobnosti (1990 a 2003)
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Zdroj: Bičík 1999, ČSÚ – zpracoval autor

Fig. 2: Míra homogenity v závislosti na rostoucí hodnotě MDK v letech 1990 a
2003
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VPLYV  TRANSFORMAČNÉHO  PROCESU  NA  PRIESTOROVÚ
ŠTRUKTÚRU MESTA  SNINA

Janetta Dická

Abstract:  This article overviews the changes and transformation processes in the
spatial intraurban structure of the city Snina after year 1989. The article point out
on  the  changes  in  individual  spatial  partial  structures  of  city:  morphological,
functional  and  social-demographical.  Prestige  the  change  in  spatial  intraurban
structures  are:  social  polarization,  commercialisation,  functional  fragmentation,
sacralisation, addition, revitalisation.

Keywords:  spacial  partial  intra-urban  structures,  transition  process,
commercialisation, social polarization, sacralisation, addition, 

Úvod
Súčasný obraz mesta je výsledkom dlhodobého pôsobenia najrozličnejších

procesov. Z toho dôvodu je teda základným záujmom geografa mesta sledovanie
jeho  priestorových  štruktúr,  ich  vývoj  a premeny.  Významné  je  sledovanie
vnútornej priestorovej diferenciácie, ktorá je založená na základe hodnotenia celej
škály charakteristík obyvateľstva, bytového fondu, využitia zeme, ... za jednotlivé
územné jednotky v rámci mesta. 

Mestá  patria  medzi  najvýznamnejšie,  najzložitejšie  a najdynamickejšie
objekty geografického výskumu. Zložitosť mesta a potreba čo najhlbšieho prieniku
k podstate jeho formovania si na základnom stupni výskumu vyžaduje zaoberať sa
zvolenou problematikou priestorovej štruktúry mesta po častiach. 

Hlavným  cieľom  predkladaného  príspevku  je  vyzdvihnutie  premien
priestorovej  štruktúry  mesta  Snina   v dôsledku  transformačného  procesu,  t.j.
prechodu na tržné hospodárstvo a demokratické politické správanie. Príspevok sa
predovšetkým zameriava na poukázanie najvyznamnejších procesov, ktoré menia
priestorovú  štruktúru  mesta.  Taktiež  vedie  k poznaniu  aktuálneho  vývoja
priestorovej štruktúry mesta na príklade územia malého mesta.

Priestorová štruktúra mesta
V  základnom  geografickom  poňatí  sa  priestorová  štruktúra  mesta

spája  s  usporiadaním socio  – ekonomických javov v mestskom priestore.
Systémový prístup považuje priestorovú štruktúru mesta za  systém, ktorý
pozostáva  z  jednotlivých  podsystémov  napr.  ekonomicko–finančný,
fyzický,  ekologický,  sociálno–demografický,…  Uvedené  podsystémy
zodpovedajú  socio-ekonomickým javom  v  meste  a  vzťahom  medzi  nimi
(Werwicki,  Biderman,  Beaujeu-Garnier).  Syntetický  prístup  S.
Liszewského  definuje  priestorovú  štruktúru  mesta  ako  priestorové
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usporiadanie  typov  mestských  areálov.  R.  Makytovski  uvádza,  že
priestorová  štruktúra  mesta  je  často  považovaná  za  abstraktný  alebo
generalizovaný  model  rozmiestnenia  javov  v  geografickom priestore.  P.
Korcelli  rozumie  pod  priestorovou  štruktúrou  mesta  súbor  na  seba
naložených  systémov,  zodpovedajúcich  jednotlivým  sféram  života  a
aktivít  človeka.  A. Werwicki  tvrdí,  že  priestorovú štruktúru mesta  tvoria
na  seba  naložené  a  vzájomne  previazané  systémy  rozmniestnenia
rozličných typov ľudských aktivít ako aj systém rozmiestenia obyvateľstva
a  obytnej  zástavby,  ktoré  sú  sledované  v  kontexte  historicky  sa
sformovaného priestorového usporiadania mesta. 

Výskum priestorovej štruktúry mesta nie je založený len na charakteristike
elementárnych systémov rozmiestnenia, ale aj v skúmaní priestorových a funkčných
vzťahov medzi základnými systémami.

R.  Matlovič  definuje  priestorovú  štruktúru  mesta  ako  mnohorozmernú
superštruktúru,  tvorenú  vzájomne  previazanými  a  podmienenými  parciálnými
intraurbánnymi štruktúrami:  fyziografickou,  morfologickou,  funknou a  sociálno-
demografickou štruktúrou. Fyziografickú intraurbánnu štruktúru tvorí priestorová
diferenciácia mestského územia z hľadiska jeho prírodného potenciálu pre rozvoj
jednotlivých druhov mestskej zástavby. Morfologickú intraurbánnu štruktúru tvorí
priestorová  diferenciácia  materiálnej  substancie  (morfologických  elementov)
mesta. Hlavnými morfologickými elementami mesta sú ulice, námestia, parcely a
budovy.  Funkčnú  intraurbánnu  štruktúru  tvorí  priestorová  mozaika  sociálno-
ekonomických aktivít a ich vzťahov na území mesta. Výskum funkčnej štruktúry sa
opiera  o  analýzu  využitia  zeme  na  území  mesta.  Sociálno-demografickú
intraubránnu štruktúru tvorí priestorová diferenciácia obyvateľstva, jeho dynamiky
a  biologických,  sociálnych,  kultúrnych a  ekonomických charakteristík  na  území
mesta (Matlovič, R. 1998).

Zmeny v priestorovej štruktúre mesta po roku 1989
Od pádu komunizmu po roku 1989 prekonávajú mestá v postkomunistických

krajinách  strednej  Európy  významné  premeny,  ktoré  sú  podmienené  hlavne
prechodom  na  tržnú  ekonomiku.  Transformácia  priestorovej  štruktúry  mesta
prebieha  pozvoľne.  Až  po  10  rokov  môžeme  pozorovať  a analyzovať  prvé
výsledky dopadu transformácie.

Zmeny  priestorovej  štruktúry  môžeme  hodnotiť  dvomi  základnými
spôsobmi.  Prvý  spôsob  spočíva  v porovnavaní  stavov priestorovej  štruktúry
v dvoch alebo viacerých časových prierezoch. Druhý sa upriamuje na vyzdvihnutie
najvyznamnejších  procesov  premeny  priestorových  štruktúr.  Daný  príspevok
poukazuje na zmeny štruktúry druhým spôsobom, t.j.  analýza komercionalizácie,
efektivizácie, intenzifikácie, úpadku, revitalizácie, gentrifikácie, .... 
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Premeny  priestorovej  štruktúry  mesta  boli  sledované  v jednotlivých
parciálnych  intraurbánnych  štruktúrach:  morfologická,  funkčná,  sociálno-
demografická intraurbánna štruktúra.

Sociálno-demografická intraurbánna štruktúra 
Sociálno-demografická intraurbánna štruktúra je najrýchlejšie sa vyvíjajúcou

a meniacou  sa  štruktúrou.  V súvislosti  s celospoločenskými  zmenami,  dochádza
k prehlbovaniu  majetkových  a tým  aj  sociálnych  rozdielov,  čiže  dochádza
k sociálnej polarizácií (Matlovič, R. 1998). V malej miere sa tieto procesy začali
prejavovať i v Snine. Keďže ceny nových bytov sú pomerne vysoké, všetky nové
areály bytov možno považovať za areály s nadštandardnou úrovňou bývania. Ide
prevažne   o novopostavené  rodinné  domy  a vily  v blízkosti  centra  mesta  (v
územnej  jednotke  Komenského,  Snina-Stred),  ale  tiež  v obytných  častiach
rodinných domov (Daľkov-Brehy, Tabla). Výstavba nových bytových domov po
roku  1989  sa  uskutočnila  v územnej  jednotke  Komenského  ako  doznievajúca
bytová výstavba v prvej polovici 90. rokov. K ďalšej bytovej výstavbe v meste už
nedošlo, ale bytové jednotky boli vytvorené v priestoch bývalého internátu a domu
dôchodcov v jednotke Sídlisko I. a v priestoroch hotela Vihorlat v jednotke Snina-
stred.  Uvedené  bytové  jednotky  boli  vytvorené  prevažne  pre  sociálne  slabšie
a mladé  rodiny.  Na  druhej  strane  transformačných  procesov  vznikajú  areály
koncentrácie obyvateľstva s nízkym sociálno-ekonomickým statusom. V Snine do
uvedenej  skupiny  patrí  najmä  obyvateľstvo  rómskeho  pôvodu.  Uvedené
obyvateľstvo sa sústreďuje v územnej jednotke Osada a v severnej časti jednotky
Sídlisko I. Iným dôsledkom prebiehajúcich transformačných procesov v meste je
postupné zvyšovanie počtu odsťahovaných obyvateľov.

Funkčná intraurbánna štruktúra
Funkčnou  priestorovou  štruktúrou  mesta  rozumieme  rozmiestnenie

jednotlivých  aktivít  (funkčných  zložiek)  na  území  mesta  a z toho
vyplývajúci spôsob využívania objektov, pozemkov a územia. 

Výrazne zmeny vplyvom transformačného procesu  nastali  i  vo  využívaní
mestského  priestoru.  Extenzívny  priestorový  rast  je  nahradený  efektivizáciou
a intenzifikáciou existujúcich plôch a objektov. Zmeny vo funkčnej intraurbánnej
štruktúre  súvisia  s procesom  komercionalizácie.  Podľa  L.  Sýkoru  ide  o proces
zvyšovania podielu komerčných plôch. Spomínané zvyšovanie komerčných plôch
možno  pozorovať  i v meste  Snina.  Poslednom  období  dochádza  k rapídnemu
zvyšovaniu  plôch  obchodov,  stravovacích  zariadení,  vinárni  a pivárni,
administratívy, finančníctva. Na druhej strane sa v strednej časti mesta nachádzajú
areály,  ktoré  ležia  ladom.  Komercionalizácia  nastáva  i v periférnych  častiach,
hlavne  pri  komunikačných  líniách  (benzínové  čerpadlo  OMV,  servisne
zariadenia,...).V  poslednom  desaťročí  sa  v meste  sformovali  nové  priemyselné
areály  (na  pravej  a ľavej  strane  rieky  Cirochy  vo  východnej  časti  mesta,
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v jednotkách Daľkov-Brehy – severná časť, Sídlisko I., Rómska osada, Skladová
zóna).  Komercionalizácia  a snaha  o efektívnejšie  využívanie  existujúcich
priestorov  v objektov  sa  prejavila  procesom  označovaný  ako  funkčná
fragmentácia. Tento proces zasiahol hlavne administratívne budovy (prenajímanie
nadbytočných priestorov súkromným firmám – v budove OÚ, ÚP, Robotníckeho
hotela,  Mestského úradu, Pošty, ...) Vzhľadom k rozvoju automobilovej dopravy
došlo k rozšíreniu dopravných plôch (hlavne parkoviská v strede mesta, výstavba
garáži v územných jednotkách Komenského a Sídlisko II. Rozvoj nových obytných
štruktúr je  ovplyvňovaný postupným útlmom bytovej  výstavby. V prvej polovici
90.  rokov  doznieva  v meste  KBV  v  priestorových  jednotkách  Komenského
a Sídlisko  I.  Ďalším  procesom  je  sakralizácia  priestoru,  t.j.  rozširovanie  sa
priestoru, ktorý je spätý s religióznou funkciou. Za posledných 10 rokov si v meste
rozšírili  priestory  rímskokatolícky,  gréckokatolícky  a pravoslávny  kostol.  Pred
dvomi rokmi vznikla i cirkevná škola, ktorá je lokalizovaná v priestorovej jednotke
Tabla. K religióznym objektom patrí i objekt bývalej Družby v jednotke Sídlisko I.

Morfologická intraurbánna štruktúra 
Zmeny  funkčnej  i sociálno-demografickej  intraurbánnej  štruktúry  sa

prenášajú i na pomerne stálu morfologickú štruktúru. Transformácie morfologickej
štruktúry potvrdzujú  zmeny,  ktoré  nastali  vo  funkčnej  a sociálno-demografickej
štruktúre  (Matlovič,  R.  2000).  V súvislosti  s efektivizáciou  využitia  mestského
priestoru  dochádza  k intenzívnym  adičným  morfologickým  procesom  (vznik
nových  budov,  rozširovanie  existujúcich  objektov,  nadstavba  podlaží  na
existujúcich  stavbách).  Adičné  procesy  prebiehajú  v okrajových  častiach  (nové
priemyselné  areály,  benzínové  čerpadlo,  servisné  zariadenie,  nová  budova
základnej  školy,  nová  budova  Združenej  školy,...),  ale  i v strede  mesta  (Billa,
supermarket  Jednota,  rozšírenie  kultúrneho  strediska,  nové  areál  tržnice,...).
K morfologickým procesom patrí i revitalizácia (úprava vstupného areálu závodu
Vihorlat, Daňového úradu, pošty,  polície,...). Z uvedeného prehľadu je zrejme, že
intenzita  transformačných  procesov  je  v mestskom  priestore  výrazne
diferencovaná. 

Záver
Uvedené  tri  intraurbánne  štruktúry  sú  vzájomne  úzko  previazané

a podmienené. Zmena jednej z nich podmieňuje transformáciu ostatných. Politické
zmeny, ktoré sa u nás udiali po roku 1989 odštartovali proces transformácie celej
spoločnosti.  Dynamika  transformačných  procesov  vplýva  rôzne  na  jednotlivé
parciálne intraurbánne štruktúry mesta (Matlovič,  R. 1998).  Najzotrvačnejšou je
fyziografická štruktúra. Morfologická intraurbánna štruktúra je menej trváca, avšak
najtrvácnejšia  z antropogénnych  intraurbánnych  štruktúr.  Menej  zotrvačná  je
funkčná  intraurbánna  štruktúra  a najmenej  stála  je  najrýchlejšie  podliehajúce
zmenám sociálno-demografická intraurbánna štruktúra.
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Najvýznamnejšie  procesy  meniace  parciálne  priestorové  štruktúry  mesta
znázorňuje  mapa  č.1.  V socialno-demografickej  intraurbánnej  štruktúre  po  roku
1989 evidujeme prehlbovanie sociálnej polarizácie. V rámci funkčnej inraurbannej
štruktúry  k najvyznamnejším  procesom  vedúcich  k jej  zmenám  sú
komercionalizácia,  funkčná  fragmentácia,  sakralizácia,   efektivizácia
a intenzifikácia. Významné procesy v rámci morfologickej intraurbánnej štruktúry
sú: adícia, revitalizácia a estetizácia.
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EFECT TRANSFORMACTION PROCESSES ON THE SPATIAL
INTRAURBAN STRUCTURES TOWN OF SNINA
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Resume
Actual picture town is result extended leverage various processes. Primary

interest geograph of town is exploration town, his inside structure, evolution and
transformations. Political  and ekonomical the changes after  year 1989 influence
and affect  on the changes spatial structure of the city. Four partially intraurban
structure: physical,  morphological,  functional and socio-demographical are cross
connected. The change unit structure efect transformation other.

Best  stability  is  physiographical  structure.  Morphological  intraurban
structure  is  lesser  stability,  but  best  stability  from  antropogenic  intraurban
structures.  Fewer stability  is  functional  intraurban  structure  and  lest  stability is
quickest declarable alteration social-demographical intraurban structure. In social-
demographic  intraurban  structure  after  year  1989  register  deepen  social
polarisation.  In  framework  functional  intraurban  structure  in  very  importance
processes  boss  in  changes  are  commercialisation,  functional  fragmentation,
sacralisation, intensification and exploitation. Prestige processes in morphological
intraurban structure are: addition, revitalisation.

RNDr. Dická Janetta
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafáfika  v Košiciach
Jesenná 5, Košice 040 01
Email: dicka@post.sk

späť na obsah

173



VYBRANÉ DRUHY SPRÁVANIA V SUBURBÁNNEJ ZÓNE BRATISLAVY

Roman Fila

Abstract: At last ten years the migratory flow of citizen to the surroundings of
Bratislava  was  put  up  very  significantly.  Author  is  focusing  on  the  meaning
influence of mutual relationships and behaviours between original inhabitants and
boroughs their social, economical, cultural, sporting or recreational purposes.

Keywords: social  isolation,  neighbourhood,  social  participation,  social
development

Úvod
Suburbanizácia zo sebou prináša významné sociálne dôsledky, preto je na

mieste  sa  zamerať  na  niektoré  prejavy  správania  sa  a vytvárania  vzájomných
vzťahov  obyvateľov  v suburbánnych  zónach.  Zo  strany  niektorých  novo
prisťahovaných, často možno na jednej strane sledovať segregačný jav, separáciu
sa od ostatného obyvateľstva, na druhej  strane u iných záujem o problémy obce
a aktívne sa zapájanie  do  jej  fungovania.  Podobne je  to  i zo  strany pôvodných
obyvateľov,  niektorí  sú  ústretoví  voči  novým  obyvateľom,  iní  zdržanliví  až
nepriateľskí.  Príspevok chce poukázať na významný vplyv vzájomných vzťahov
a správania sa ako pôvodných obyvateľov, tak i prisťahovaných  na rozvoj obcí, ich
sociálnych,  ekonomických,  kultúrnych,  športových  či  rekreačných  funkcií.
Zameriame sa na suburbánnu zónu Bratislava, kde sú v rámci Slovenska prejavy
suburbanizácie najviac viditeľné. 

Separácia v suburbánnych zónach
Napriek tomu, že segregácia je v zásade normálny proces charakteristický

pre mestá, aj v nových prímestských vidieckych sídlach môžeme sledovať zvláštne
správanie  sa  zo  strany  nových  prisťahovaných.  V niektorých  lokalitách  vidíme
tendenciu nových prisťahovaných separovať sa od zvyšku obce. Podoby sú rôzne,
od  určitých odstup  udržiavaných  sa  prejavov  správania,  až  po  uzavretie  sa  do
svojho sveta za vysoké oplotenie svojich rezidencií.

 Je na mieste, dať si otázku, čo je príčinami takéhoto správania sa týchto
ľudí ?

Viacero  autorov  (Sýkora,  L.,  2002,  Ouředníček,  M.,  2002,  Mulíček,  O.,
2002,  Matlovič,  R.,  2004)  uvádza,  že  ľudia,  ktorí  sa  sťahujú a stavajú si  svoje
rezidencie v suburbánnych zónach, sú vo veľkej miere zo sociálne dobre situovanej
časti populácie, z vyšších sociálnych vrstiev. Tu hľadajú vyšší štandard bývania,
vyššiu kvalitu životného prostredia , s naviazaným  dobrým dopravným spojením
do Bratislavy. Je teda  príčinou takéhoto správania samotná sociálno-priestorová
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polarizácia  medzi  prisťahovanými  z vyšších  sociálnych  vrstiev  a pôvodným
obyvateľstvom, ktoré vo väčšej miere nedosahuje ich životný štandard?

Je  príčinou  prenesený  vzorec  mestského  správania  sa  do  vidieckych
sídelných  oblastí,  ako  uvádza  P.  Gajdoš  (2002)  vo  svojej  práci:  „  Podľa  G.
Simmela sa obyvatelia miest, najmä veľkých miest stávajú anonymní, izolovaní,
sekularizovaní, racionálni a rafinovaní. Výskumy z posledných rokov ukazujú, že
ani v mestskom či veľkomestskom prostredí sa funkcie týchto primárnych skupín
nestratili,  ani  v podstate  neznížili  a skôr  možno  pozorovať  ich  transformáciu
a prispôsobovanie sa novým podmienkam.“ ( s.163), alebo je to z bezpečnostných
či  iných dôvodov,  alebo  sa  títo  ľudia  chcú jednoducho  iba  izolovať  a mať od
ostatných pokoj?  Je v jednotlivých obciach separácia individuálneho charakteru,
alebo si novo prisťahovaní vytvárajú vlastné komunity v rámci celku?

Samozrejme  nesmieme  zabúdať  ani na  pôvodné  obyvateľstvo,  kde  z ich
strany  často  môžeme  sledovať  separačné  správanie  (  aj  keď  je  to  podľa  R.
Matloviča proces, na ktorom sa zúčastňuje obyvateľstvo s vysokým statusom ) voči
novým  prisťahovaným,  na  základe  rôznych  príčin.  Od  nedôvery,  cez  rôzne
predsudky až po otvorenú nenávisť. 

Na tieto  otázky, ktoré nám môžu objasniť príčiny separácie v jednotlivých
skúmaných zónach Bratislavy, je vhodné nájsť čo najskôr odpovede, nakoľko nám
môžu  v budúcnosti  pomôcť  pri  hľadaní   možností  využitia   sociálneho,
ekonomického,  vzdelanostného o či  kultúrneho potenciálu novo prisťahovaných
ľudí pre kvalitnejší  život, podobu a rozvoj jednotlivých satelitných obcí.

Problematika susedstva
V nasledujúcej  časti  sa  budeme  zaoberať  susedstvom,  ako  špecifickým

typom malého lokálneho spoločenstva. Susedstvo ako uvádza P. Gajdoš (2002):
„ Je výsledkom užších sociálnych vzťahov...  Dnes sa susedstvo vyskytuje najmä
ako forma bližších sociálnych kontaktov s menšími formami vzájomnej výpomoci
v rodine,  domácnosti,  v oveľa  väčšej  miere  vo  forme  sporadických  návštev  či
spoločných podujatí.“ (s.60).  V súčasnosti, teda viac ako rodinné vzťahy vystupujú
v rámci susedstva do popredia vzťahy medzi často cudzími ľuďmi, ktorí sú členmi
malej,  blízko seba bývajúcej  skupiny ľudí,   s  početnými spoločnými záujmami,
predovšetkým z dôvodu užívania spoločného priestoru,  občianskeho vybavenia ,
častí domu, ulice.

 Susedstvo okrem priestorového ohraničenia, bývania malých skupín blízko
seba,  je  charakteristické  hlavne  častou  interakciou  a pocitom  spolupatričnosti
a spoločného odlíšenia sa od ostatného okolia. Je sieťou ako voľných konvenčných
a  povrchných,  tak  i sčasti  pevnejších  vzťahov.  Susedstvo  sa  končí  tam  ,  kde
i prirodzené vzťahy uvažovaných skupín. (Gajdoš, P. 2002).  . 

Charakter  susedstva  môžeme  rozlíšiť  podľa  rozličných  druhov  vzťahov,
v ktorých sú zahrnuté  rôzne  okruhy problémov  v rámci   spoločného,  blízkeho
spolunažívania.
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P. Gajdoš (2002),   na základe  rozlíšenia susedstva v slabšom a silnejšom
slova zmysle spomína - susedstvá slabšie, kde  sociálne vzťahy takmer neexistujú,
ide  o zoskupenie  jednotlivcov  a rodín  žijúcich  na  spoločnom mieste,  so  slabou
povrchnou komunikáciou. Kontakty sú konvenčné, obmedzujúce sa na vzájomné
pozdravenie, niekedy ani to. No nedá sa povedať ani , že je to úplne anonymný
sociálny  priestor  bez  akejkoľvek  komunikácie  a vedomia  o sebe.  Silnejšie
susedstvá,  opisuje  ako  malé  skupiny  s  početnými  vzájomnými  kontaktmi
prekračujúcich  bežný  formálny  styk.  Ľudia  si  navzájom  pomáhajú,  poskytujú
a vymieňajú služby, navzájom sa združujú a podporujú v dosahovaní spoločných
cieľov, správanie  je regulované, so sociálnou kontrolou zo strany zúčastnených,
ľudia  si  navzájom   vymieňajú  informácie   o svojich  problémoch,  o veciach
spoločného záujmu a podobne. Väčšina  susedstiev však v skutočnosti jednoznačne
nepatrí ani k silným, ani k slabým typom.  V spoločnosti sa teda vyskytujú rôzne
typy  susedstva   s rôznou  mierou  sociálnej  súdržnosti,  spoločenským obsahom
a rôznou mierou organizovanosti. 

Pre  nás  je  skúmanie  rôznych  foriem  susedstva  zaujímavé  z hľadiska
skúmania  vzťahov  medzi  novo  prisťahovanými  obyvateľmi  a pôvodným
obyvateľstvom,  v jednotlivých  zónach  Bratislavy,  a  následná  komparácia
rozličnosti či podobnosti jednotlivých foriem susedstva v týchto zónach. 

 Nakoľko,  susedstvo,  jeho  sociálne  a fyzické vlastnosti  podporujú  rozvoj
väzby na miesto, na komunitu, ktoré, „ tvoria nevyhnutnú podmienku pre fyzické
a psychické zdravie človeka a rozvoj osobnej i sociálnej identity “. Prehlbovaním
„ týchto väzieb možno očakávať nie len prínos pre jednotlivcov a komunity, ale
i pre  spoločnosť  napr.  v snahe  angažovať sa  a podieľať  na  veciach  verejných.“
(Gajdoš,  P.,  2002,  s.69),  sú  dobré  vzťahy  v ňom  predpokladom  kvalitného
a spokojného života.

Sociálna participácia
Ako uvádza P. Gajdoš(1995): „  Skutočnosť, že kvalitný sociálny potenciál

je  dnes  ešte  stále  sústredený  vo  väčších  mestách,  komplikuje  naštartovanie
rozvojových trendov najmä na dedine...“  (s.  261),  je   v našom výskume ďalším
faktorom,  ktorého  pravdivosť  chceme  overiť  vzhľadom,  na  presúvanie  sa
mestských elít do suburbánnych zón. Chceme zachytiť aký vplyv má participácia
týchto ľudí ( ich ľudský, sociálny, vzdelanostný, ekonomický, kultúrny potenciál )
na  rozvoji  jednotlivých  skúmaných obcí  a v akej  miere  sa  v tej   ktorej  lokalite
prejavuje.

Sociálnu  participáciu  môžeme  chápať  ako  zapájanie  sa  obyvateľov  do
procesov  riadenia  a rozvoja  svojho  sídla,  realizácii  rôznych  aktivít  v sídle.
Obyvatelia nie sú len účastníkmi týchto zmien a premien v rámci svojich sídiel, ale
sa  menia  i sami.  Prestávajú  byť  voči  svojmu   sídelnému  okoliu  a prostrediu,
v ktorom žijú ľahostajní, naopak sami prejavujú väčší záujem, preberajú iniciatívu,
kontrolu, zodpovednosť za fungovanie a rozvoj svojej obce.
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„  Obnova a rozvoj  obce (  najmä v menších obciach a na dedine )  nie  je
predstaviteľná bez aktivizácie vnútorných rozvojových zdrojov obce,  aktivizácie
jej  jednotlivých potenciálov,  najmä  samotných obyvateľov a ich samosprávnych
orgánov bez primeranej  sociálnej  a kultúrnej  identifikácie obyvateľov s obcou a
bez čo najširšej  participácie  obyvateľov na živote  a rozvoji  obce.“  (Gajdoš,  P.,
2002, s.305).

Poznatky  uskutočnených  sociologických  výskumov  v rámci  Slovenska
jednoznačne potvrdili  význam participácie občanov a využitie ich potenciálov na
rozvoj  jednotlivých  obcí.  Z geografického  hľadiska  je  participácia  občanov  na
fungovaní  obce dôležitá hlavne ako pri územnom plánovaní,: „ Účasť verejnosti
zvyšuje legitimitu názorov urbanistov a rozhodnutí politikov. ... Zapojením širokej
verejnosti  sa  plány  stávajú  vlastníctvom  všetkých,  ktorí  sa  na  ich  príprave
zúčastnili.  ...  Plánovanie je  integrálnou súčasťou utvárania  miestnej  spoločnosti,
ktorá je potrebná pre udržanie hodnôt a vízií dlhodobom pohľade.“ (Seltzer, E.,
2002, s. 81), tak i pri vytváraní celkového obrazu danej obce. 

Záver
V našom  príspevku  sme  chceli  predstaviť  veľmi  stručný  teoreticko-

hypotetický základ pre nasledujúci výskum rôznych  druhov  sociálneho správania
a  vzájomných  vzťahov  medzi  obyvateľmi  malých  lokálnych  spoločenstiev
v suburbánnych  zónach  Bratislavy.  Plánujeme  zachytiť  ako  jednotlivé  vybrané
faktory  vplývajú  na  rozvoj  jednotlivých obcí,  zlepšenie  kvality  života  v týchto
obciach,  či  kvalitný ľudský potenciál  (  v podobe  nových prisťahovaných,  často
považovaných  za  spoločenskú   elitu  ),  je  v skutočnosti  naozaj  významným
prínosom  pre  jednotlivé  skúmané  obce,  podieľa  sa  významným spôsobom  na
územnom plánovaní a vytváraní obrazu obce,  alebo sa skôr títo ľudia vo väčšej
miere iba skrývajú za múrmi svojich rezidencií. Tento výskum je súčasťou širšie
koncipovaného výskumu suburbanizácie , vedeného Doc. RNDr.V. Slavíkom, CSc.
z PriF UK v Bratislave, ktorého cieľom je dospieť ku komplexnému pohľadu na
suburbanizáciu Bratislavy vzhľadom na využitie týchto poznatkov pre možnú a aj
potrebnú reguláciu tohto procesu v budúcnosti. 
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SELECTED MODES OF BEHAVIOUR IN SUBURBAN ZONES OF
BRATISLAVA

Resume
The articles represent a brief theoretical-hypothetical foundation. It may be

used for  the following research of  the various modes of  behaviour and  mutual
relationships among inhabitants of the suburban zones of Bratislava.

In  my next I am going to  record  and  analyse the  influence of  particular
selected factors to the development of single boroughs and their quality of life as
well the asset of a new coming elite on this development.

Mgr. Roman Fila
Katedra humánnej geografie a demografie PF UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
e-mail: fila@fns.uniba.sk 
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JASKYNE SLOVENSKÉHO A AGGTELEKSKÉHO KRASU AKO
VÝZNAMNÁ SÚČASŤ SVETOVÉHO KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO

DEDIČSTVA

Anton Fogaš

Abstract: The Slovak Karst and Aggtelek Karst present a typical Central European
plateau karst with caves and chasms. From more than 700 caves and chasms known
in that area, the UNESCO inscribed 12 caves and chasms in Slovakia and 10 in
Hungary on the World Heritage List in Berlin 1995.

In the year 2000, the Ice Cave of Dobšiná was added on the World Heritage
List following the request of the Slovak side.  Some of those caves are known for
discoveries of valuable archeological artefacts and historical sites.
 
Keywords: Slovak Karst,Aggtelek Karst, World Heritage,caves,

Úvod
Slovenský kras je najväčšie slovenské krasové územie. Svojimi typickými

a svojráznymi javmi  patrí k najbohatším a  najkomplexnejšie vyvinutým krasovým
územiam  u nás.  Vyvinutosťou  krasového  reliéfu  a skoro  úplným  zastúpením
krasového  fenoménu  v miernych  klimatických  oblastiach   vzbudilo  územie
Slovenského  krasu  spolu  s priľahlou  krasovou  oblasťou  v  Maďarsku  právom
záujem  vo  svetových   odborných  kruhoch  a po  obvyklom procese  postupného
posudzovania a schvaľovania boli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO v roku 1995 v Berlíne zaradené vybrané jaskyne a priepasti
Slovenského a Aggtelekského krasu ako  spoločný projekt slovenskej a maďarskej
strany. V roku 2000 bola  na žiadosť slovenskej  strany k zoznamu pričlenená aj
Dobšinská ľadová jaskyňa.  

Na území Národného parku Slovenský kras  realizuje svoj výskum v rámci
grantového projektu aj  pracovisko Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Slovenský kras 
Národný  park  Slovenský  kras  sa  nachádza  v Košickom kraji  v okresoch

Rožňava  a Košice-  okolie.  Západná  časť  ochranného  pásma  zasahuje  do
Banskobystrického  kraja  do  okresu  Revúca.  Právna  ochrana  časti  slovenského
krasu bola zabezpečená od 31.8. 1973.Vyhláškou MK SSR č.110/1973 Zb. bola
vyhlásená  chránená  krajinná  oblasť  Slovenský  kras  s výmerou  36  165,57  ha.
1.3.1977  bolo  územie  Slovenského  krasu  zaradené  do  medzinárodnej  siete
biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO „Človek a biosféra“ (MaB).
6.12.1995 boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO  jaskyne Slovenského a susediaceho Aggtelekského krasu v Maďarsku.
V roku 2001sa dostala na zoznam mokradí medzinárodného významu  Ramsarskej
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konvencie  jaskyňa  Domica.  Nariadením vlády  Slovenskej  republiky č.101/2002
z 13.2.2002 bol  vyhlásený Slovenský kras  za  národný park.  Výmera národného
parku  je  34  611,1  ha,  výmera  ochranného  pásma  je  11  741,6  ha.  Súčasťou
národného parku  je 10 národných prírodných rezervácií s výmerou 1 199,13 ha, 6
prírodných rezervácií s výmerou 188,73 ha a 16 národných prírodných pamiatok
(jaskyne).  Z celkovej  výmery územia je 27 809,23 ha lesnej  pôdy, 5 690,55  ha
poľnohospodárskej pôdy, 34,81 ha vodných plôch, 126,87 ha zastavaných plôch
a 949,62 ha ostatných plôch (Karasová,E.- Kilík, J.- Olekšák, M.- Rozložník, M.
2002).

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Slovenský a Aggtelekský kras je súvislé krasové územie tvoriace jednotnú

geomorfologickú  jednotku  stredoeurópskeho  planinového  krasu  mierneho
klimatického pásma s typickými povrchovými aj podzemnými krasovými javmi. Sú
rozdelené štátnou hranicou na slovenskú a maďarskú časť.

Dôkazom vysokého stupňa skrasovatenia územia je  výskyt veľkého počtu
jaskýň, priepastí a dutín. Na území s rozlohou cca. 560 km² sa nachádza  viac ako
1200  jaskýň  rôzneho  stupňa  vzniku  a vývoja,  z toho  cca.  700  podzemných
priestorov, čo predstavuje iba malú časť predpokladaných jaskynných systémov, je
v Slovenskom krase.  Vysoko hodnotná je výzdoba a jaskynná výplň.

Najväčším jaskynným systémom je Domica, ktorá spolu s jaskyňou Baradla
v susednom Maďarsku vytvára jeden genetický systém s dĺžkou cca. 21km. Jaskyňa
Domica je  vytvorená eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu a Domického
potoka  na  juhozápadnom  okraji  Silickej  planiny.  Jaskyňa  Domica  predstavuje
ukážku podzemných mokradí  akými sú  napr. stále podzemné toky a jazerá. Okrem
významnej  flóry  a fauny  je  Domica  aj  archeologickým  náleziskom.  Patrí
k najdôležitejším  slovenským  ramsarským  lokalitám.  Ďalšími  významnými
jaskyňami sú Gombasecká (vyniká tenkými sintrovými brčkami s dĺžkou až 3m),
Ardovská,  Hrušovská,  Drienovská,   Krásnohorská  (32,7m  vysoký  stalagmit),
Jasovská (známe sieňové priestory), Matilda, Milada, Jaskyňa Skalistého potoka,
Červená jaskyňa (Silická Brezová), Majkova(Silica) a ďalšie.

K najznámejším  vertikálnym  jaskynným  systémom-  priepastiam  patria
v Slovenskom  krase  najhlbšie  priepasti-  Kunia  priepasť(-203m),  Čertova  diera
(-186m),  Brázda(-181m)  a ďalšie.  Raritou  v Slovenskom krase  je  91  m hlboká
priepasť puklinovo-rútivého pôvodu so stálou ľadovou výzdobou- Silická ľadnica.
Je  to  najnižšie  položená  klasická ľadová jaskyňa mierneho klimatického pásma
s ústím ležiacim v nadmorskej výške 503 m n. m. V nekrasovom území Revúckej
vrchoviny,  ktoré  bezprostredne  naväzuje  na  územie  Slovenského  krasu   sa
nachádza  Ochtinská  aragonitová  jaskyňa  s výzdobou  kríčkovitého,  bieleho,  na
niektorých miestach žltohnedého aragonitu. Vizuálne vynikajú útvary pokrývajúce
steny Rákócziho jaskyne v Aggtelekskom krase. Väčšina jaskýň Slovenského krasu
má  rozmanitú  sintrovú  výzdobu  a viaceré  sú  zaujímavými  a významnými
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archeologickými náleziskami.  V jaskynných priestoroch zapísaných do zoznamu
svetového prírodného dedičstva žije viac ako 500 druhov živočíchov, z ktorých sa
mnohé druhy vyskytujú len v tejto  lokalite.  Od roku 1876 sa v jaskyni Baradla
datujú prvé  vykopávky, ktoré  postupne  dokázali  prítomnosť  pravekého  človeka
približne v 30- ich jaskyniach a rozvoj kultúry človeka v tomto regióne počas 35
000  rokov.  V strednej  Európe  je  prvým  známym  zobrazením  podzemných
priestorov  nákres  Silickej  ľadnice  z roku  1704.  Jaskyňa  Baradla  ,  do ktorej  sa
organizovali  návštevy už  začiatkom 18.  storočia  patrí  medzi  prvé  sprístupnené
jaskyne  sveta.  V roku  2000  do  zoznamu  zaradená  Dobšinská  ľadová  jaskyňa
objavená v roku 1870, sprístupnená verejnosti v roku 1871, bola ako prvá v Európe
elektricky osvetlená v roku 1887. Pre svoj vedecký a kultúrno- výchovný význam
boli niektoré podzemné priestory vyhlásené za chránené prírodné výtvory.

Jednotný genetický pôvod chránených území na slovenskej strane(od roku
1977 BR, od roku 2002 NP Slovenský kras) a na maďarskej strane(od roku  1979
BR,  od  roku  1985   Aggteleki  nemzeti  park)   okrem iných prírodných daností
dokazuje aj existencia jaskynných systémov presahujúcich štátne hranice SR a MR.
Táto  skutočnosť  v súlade  s inými  faktormi  prispela  k zaradeniu  jaskynných
systémov  alebo  alternatívne  jaskýň  Slovenského  a Aggtelekského  krasu  medzi
lokality  širšieho  výberu   potenciálnych  vládnych  návrhov  na  zaradenie  do
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo
Generálna konferencia UNESCO na svojom sedemnástom zasadaní v Paríži

(17.10.-21.11. 1972) po  analýze celosvetovej situácie, v ktorej skonštatovala, že
kultúrnemu  a svetovému  dedičstvu  v stále  väčšej  miere  hrozí  zničenie  nielen
v dôsledku tradičných príčin rozkladu, ale aj na základe meniacich sa sociálnych
a ekonomických podmienok, ktoré celkovú situáciu vyhrocujú stále vyššou mierou
poškodenia  alebo  zničenia,   po  vzájomnej  dohode  prijala  Dohovor  o ochrane
Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Podľa Článku 2 tohto Dohovoru sa
budú za „prírodné dedičstvo“považovať:

prírodné  javy tvorené  fyzickými a biologickými útvarmi  alebo  skupinami
takýchto  útvarov,  ktoré  majú  výnimočnú  svetovú  hodnotu  z estetického  alebo
vedeckého hľadiska

geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré tvoria
miesto  prirodzeného  výskytu  ohrozených  druhov  zvierat  a rastlín  výnimočnej
svetovej hodnoty z hľadiska vedy alebo starostlivosti o zachovanie prírody

prírodné lokality alebo presne vymedzené prírodné oblasti svetovej hodnoty
z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody alebo prírodnej krásy (Klinda,
J. 2000).

Objekty navrhnuté na zápis do zoznamu svetového dedičstva musia spĺňať
podmienky autenticity a integrity. Lokality musia mať dostatočnú rozlohu, musia
obsahovať  všetky,  alebo  väčšinu  navzájom  súvisiacich  prvkov  a majú  mať
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schopnosť samozáchovy. Veľmi dôležitým faktom je,  že lokality navrhované na
zapísanie  do  zoznamu  svetového  dedičstva  musia  mať  zabezpečenú  dlhodobú
právnu ochranu.

Do  zoznamu  svetového  dedičstva  boli  z pohľadu  prírodných  hodnôt
zaradené  zatiaľ  jaskynné  systémy  v   Národnom  parku  Mamutia  jaskyňa,  v
Národnom parku Carlsbadských jaskýň v USA a podzemný kaňon Škocjanských
jaskýň v Slovinsku. K týmto významným svetovým lokalitám sa priradili jaskyne
Slovenského  a Aggtelekského  krasu  spolu  s Dobšinskou  ľadovou  jaskyňou.
Ostatné  jaskyne  boli  do  zoznamu  svetového  dedičstva  zaradené  predovšetkým
kvôli svojmu kultúrno-historickému významu. 

Vzájomné rokovania s maďarskou stranou 14.-15.9. 1993 v Budapešti, 8.10.
1993  v Rožňave  a 9.6.  1994  v Bratislave  vyvrcholili  prípravou  bilaterálneho
nominačného projektu Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu. Výbor
na  ochranu  svetového  kultúrneho  a prírodného  dedičstva  na  svojom  zasadaní
v Berlíne dňa 6.12. 1995 schválil nomináciu projektu a týmto krokom boli Jaskyne
Slovenského a Aggtelekského krasu zaradené  do zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva. 

Zo  712  jaskýň a priepastí  z CHKO  Slovenský kras  a jej  okolia  sa  stalo
svetovým dedičstvom týchto 12 prírodných pamiatok: Jaskyňa Domica (5261 m
spolu maďarskou Baradlou s dĺžkou 21 km), Gombasecká jaskyňa (1525 m) so
Silickou ľadnicou (1100  m,  110  m),  Jasovská jaskyňa (2704  m), Krásnohorská
jaskyňa  (1100  m)  s najvyšším  stalagmitom  32,706  m),  Ochtinská  aragonitová
jaskyňa  (250  m),  Drienovská  jaskyňa  (1073  m),  Hrušovská  jaskyňa  (780  m),
Skalistý potok – Kunia priepasť (3833 m + 813 m), Diviačia priepasť (-123 m),
Zvonivá jama (-100,5 m), Snežná diera (80 m), Obrovská priepasť (-103 m).

Z maďarského Aggtelekského krasu a jeho okolia sa svetovým dedičstvom
stalo týchto 10 jaskýň a priepastí: Baradla, Béke barlang (Jaskyňa Mieru), Kossuth
barlang (Kossuthova jaskyňa), Meteor barlang (Jaskyňa Meteor), Rákóczi barlang
I. (Rákócziho jaskyňa I.), Rákóczi barlang II. (Rákócziho jaskyňa II.), Szabadság
barlang  (Jaskyňa Slobody),  Vass  Imre  –  barlang (Jaskyňa Imre  Vassa),  Rejtek
zsomboly (Priepasť Rejtek),  Vecsem-bükki zsomboly (Vecsembükkská priepasť)
(Klinda, J. 2000).

Záver
Krasové  územie  na  slovenskej  a maďarskej  strane  hranice  patrí

k najvýznamnejším  krasovým  oblastiam  nielen  v SR  a MR  ale  svojou
výnimočnosťou  sa  radí  aj   v rámci  Európy  k najhodnotnejším  a druhovo
najpestrejším regiónom tohto krajinného typu. Ochrana územia na oboch stranách
hranice je zabezpečená vo vyhlásených národných parkoch -NP Slovenský kras od
roku 2002 a NP Aggteleki od roku 1985. Krasová oblasť je zároveň aj súčasťou
medzinárodnej  siete  biosférických  rezervácií  v rámci  programu  “Človek
a biosféra“-  MaB-  slovenská  od  roku  1977  a  maďarská  od  roku  1979.
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Výnimočnosť  územia  a spolupráca  odborníkov  oboch  zúčastnených  strán
vyvrcholila  do  bilaterálneho  nominačného  projektu  Jaskyne  Slovenského
a Aggtelekského krasu.

 6.12. 1995 Výbor svetového dedičstva pri UNESCO na svojom zasadaní
v Berlíne  schválil  nomináciu  a týmto  aktom  bolo  12  prírodných  pamiatok  na
slovenskej  a 10  jaskýň a priepastí  na maďarskej  strane  zaradených do  zoznamu
svetového  kultúrneho  a prírodného  dedičstva.  V roku  2000  bola  dodatočne
priradená do zoznamu aj Dobšinská ľadová jaskyňa.
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THE CAVES OF SLOVAK AND AGGTELEK KARST LIKE
SIGNIFICANT PART OF THE WORLD CULTURAL AND

NATURAL HERITAGE
Resume

The  subject  of  the  Agreement  of  Protection  of  the  World  Cultural  and
Natural Heritage, issued by members of UNESCO in Paris 1997, is selecting the
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objects  and  areas  that  are  significant  and  unique in  the world  and  furthermore
assure their protection as an irreplaceble world heritage. At the Berlin meeting held
on  December  6  1995,  the  World  Heritage  Committee  (UNESCO)  approved
bilateral Slovak – Hungarian project The Caves of Slovak and Aggtelek Karst. It
inscribed 12 of the Slovak and 10 of Hungarian caves and chasms on the World
Heritage  List.  The  caves  of  Slovak  –  Hungarian  region  became  the  world
recognized natural and cultural locations like: Mammoth Cave, Carlsbad Caverns
and Škocjanske Jame.

In the year 2000, the Ice Cave of Dobšiná was added on the World Heritage
List as a part of Slovak and Aggtelek Karst project, following the request of the
Slovak side. 

The Slovak and Aggtelek Karst is a coherent karst area. It represents one
geomorphological unit of a typical Central European plateau karst of a temperate
climate. There are present almost all types of the karst phenomena on the surface
and underground.  They are  significant  by their  genesis,  character,  morphology,
decoration and mineral content as well as by unique fauna, archeological artefacts
and historical sites.

Mgr. Anton Fogaš
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Jesenná 5, 041 54 Košice
e-mail: anton.fogas@post.sk

späť na obsah

184



K NIEKTORÝM TEORETICKÝM ASPEKTOM CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE 

Vít Gajdošech

Abstract:  The  importance  of  closer  academic  research  of  the  cross-border
cooperation and strategy after the enlargement of the European union is  getting
bigger. The regional policy and development of border regions is now in the centre
of new regional geography research. 

Keywords:  Cross-border  cooperation,  cross-border  strategy,  border  region,
regional development, system.

Úvod
Cezhraničná  spolupráca  medzi  bezprostredne  susediacimi  pohraničnými

regiónmi  má  v Európe  dlhú  históriu.  V niektorých  európskych  štátoch  ako  sú
Grécko,  Španielsko  a Portugalsko  bola  však  cezhraničná  spolupráca  prvý  raz
umožnená  až  v 80-tych  rokoch  a to  vďaka  ďalekosiahlym politickým zmenám,
zavedením  demokratického  systému  a vďaka  členstvu  v Európskej  Únií  (EÚ).
V krajinách strednej a východnej Európy sa mohol porovnateľný proces uskutočniť
po roku 1989.

Od začiatku 70-tych rokov uskutočňujú pohraničné a cezhraničné regióny
svoju  politiku  v stále  väčšej  miere  prostredníctvom  pracovného  združenia
Európskych pohraničných regiónov (AGEG),  ktoré  bolo  založené  v roku  1971.
Toto  združenie  naviazalo  úzky  kontakt  s Radou  Európy,  s Európskym
parlamentom,  Európskou  komisiou  a s národnými  vládami.  Sieť  pohraničných
a cezhraničných regiónov sa stala významnou hybnou silou pre rozvoj spolupráce
na všetkých európskych hraniciach, taktiež pôsobí ako katalyzátor pri európskej
integrácií a pri rozvoji európskych podporných programoch v celej Európe.

Typológia cezhraničnej spolupráce
Cezhraničná  spolupráca  je  jedným  zo  základných  prvkov  podpory

zvyšovania stability prostredníctvom neustáleho prehlbovania vzájomnej  dôvery,
porozumenia a demokracie. Napriek pozitívnym krokom, ktoré sa v cezhraničnej
spolupráci  urobili,  ešte  stále  čelí  mnohým  bariéram,  či  už  politickým  alebo
ideologickým,  nedostatku  vzájomnej  dôvery,  nestálosti  postavenia  etnických
skupín, ako aj  chýbajúcej decentralizácii a obmedzeným kompetenciám miestnej
samosprávy. Napriek tomu je považovaná za dôležitý prvok na ceste k spoločnej
Európe. Môže byť neoficiálna, ale aj oficiálne podložená (zmluvy, dohody), pričom
sa  odohráva  pri  aktívnej  participácii  oboch  zúčastnených  strán,  ktoré  do  nej
vstupujú spravidla ako rovnocenní partneri.
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Pri spolupráci cez národné hranice (vychádzajúc s programu INTERREG III) je
nutné jasne rozlišovať nasledujúce  druhy spolupráce  (Practical  Guide  to Cross-
Border Cooperation…, 2000):

1. Cezhraničná spolupráca.
2. Transnárodná spolupráca. 
3. Interregionálna spolupráca.

ad1) Priama susedská organizovaná spolupráca regionálnych a miestnych inštancií
pozdĺž hranice vo všetkých oblastiach života a pri  zapojení všetkých aktérov,
prepojená v rámci Európskeho združenia regiónov (AGEG). 

ad2) Spolupráca medzi štátmi, resp. za účasti regiónov, na jednej odbornej téme
(napr. územné plánovanie), ktorá sa vzťahuje na rozľahlé územie. Organizácia je
spravidla vo vývoji. Prepojenie je málokedy organizované, existujú však určité
snahy  v rámci  medzinárodných  organizácií  (napr.  Európska  Rada,  Severská
Rada, CRPM).

ad3)  Spolupráca  medzi  regionálnymi  a miestnymi  inštitúciami  prevažne
v jednotlivých sektoroch (nie vo všetkých oblastiach života) a len s vybranými
aktérmi.  Organizácia  je  doposiaľ  v pozadí,  lebo  neexistuje  dlhá  tradícia.
Prepojenie  je  aplikované  najmä  v rámci  Zhromaždenia  európskych  regiónov
(VRE), ale aj v rámci Konferencie európskych pobrežných regiónov (CRPM).

LEZZI (1994) rozlišuje nasledovné kategórie cezhraničnej spolupráce:
 žiadne vzťahy,
 výmena informácií,
 konzultácie,
 koordinácie:

• negatívne: vyhýbanie sa poruchám,
• pozitívne: sledovanie spoločného cieľa;

 kooperácia,
 integrácia.

Podľa  upraveného  znenia  EURÓPSKEJ CHARTY HRANIČNÝCH A CEZHRANIČNÝCH

REGIÓNOV, z roku 1995 je cezhraničná spolupráca definovaná ako priama spolupráca
medzi orgánmi, na úrovniach nižších ako je vláda a pomáha na obidvoch stranách
hranice podporovať mier, slobodu, bezpečnosť a dodržiavanie ľudských práv, ako
aj  ochranu  etnických  a národnostných  menšín.  Hraničné  a cezhraničné  regióny
predstavujú takto komponenty a mosty európskeho zjednocovacieho procesu pri
spolužití európskych národov, národností a menšín.

Na  základe  podrobnej  analýzy  cezhraničných  väzieb  rozlišuje  MARTINEZ

(1994) nasledovné typy cezhraničných regiónov:
 odcudzené  pohraničné regióny (obyvatelia  pohraničných regiónov sú si

cudzí),
 koexistenčné pohraničné regióny (obyvatelia udržujú kontakt),
 vzájomne závislé regióny (obyvatelia vytvárajú priateľské kontakty),
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 integrované pohraničné regióny (obyvatelia pohraničných území vytvárajú
súčasť spoločného celku).

SILVAN (2000)  navyše  rozlišuje  medzi  cezhraničnou  spoluprácou  a
medziregionálnou  spoluprácou.  Cezhraničná  spolupráca  prebieha  v  rámci
bezprostredne susediaceho, súvislého územia, kým pri medziregionálnej spolupráci
spolupracujúce  regióny  netvoria  jeden  súvislý  územný  celok.  Partnerstvá  sa
uzatvárajú  medzi  regiónmi  za  účelom  realizácie  krátkodobých  projektov  vo
vybraných odvetviach (odboroch), t. j. nezúčastňujú sa na nej všetky oblasti života
spoločnosti.  Medziregionálna  spolupráca  je  najmladšou  formou  spolupráce,  jej
výskyt,  hlavne  z  dôvodu  absencie  priestorovej  kontinuity  ako  dôležitého
realizačného aspektu, je v súčasnosti veľmi zriedkavý.

ŠŤASTNÝ et  al (1997)  definuje  charakter  cezhraničnej  spolupráce  ako
výsledok  spolupôsobenia  vonkajších  (objektívnych),  ale  aj  vnútorných
(subjektívnych)  faktorov.  Vonkajšie  podmienky  utvára  legislatívny  rámec
a dostatočná politická vôľa k otvorenosti  a spolupráci  so susednými, resp.  inými
štátmi.

Hranica a pohraničný región
Ak  vychádzame  z definície  BAAR et  al  (1996)  a  chápeme  hranicu  ako

zmluvne stanovenú líniu  na  mapách  a v teréne,  ktorá  oddeľuje  územie  jedného
suverénneho štátu od iného suverénneho štátu, alebo od oblasti,  nepodliehajúcej
suverénnej  moci  žiadneho štátu,  napr.  voľného mora,  potom považujeme štátnu
hranicu  za  katalyzátor  regionálneho  rozvoja  oblastí  k nej  priliehajúcich,  za
predpokladu  pozitívnej  interakcie  území  resp.  krajín  ktoré  rozdeľuje.  Jednou
z interakcií susediacich krajín je cezhraničná spolupráca,  ktorá diametrálne mení
význam hranice ako bariéry na hranicu ako generátor rozvoja.

Situáciu  v  pohraničných  regiónoch  podstatne  ovplyvňuje  samotný  postoj
vlastného štátu DOKOUPIL (2000), podľa STRASSOLDO-GRAFFENBERG (1974) na základe
toho rozlíšil dve základné hraničné situácie: 

 pohraničný región ako otvorený, mimo vlastného regiónu (mimo hranicu)
orientovaný systém,

 pohraničný región ako uzavretý, centralizovaný systém. 
Vychádzajúc  z definície  DOKOUPILA (2000),  je  nutné  pri  výskume

cezhraničnej spolupráce chápať pohraničný región ako otvorený, resp. neuzavretý
systém (obr.1), ktorý je v interakcii so systémom resp., pohraničným regiónom na
opačnej strane hranice (obr. 2). 

Taktiež  v zmysle  HEFFNERA (1998)  považujeme  pohraničný  región
a prihraničný región za identický pojem.
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Obr.1- Systém – Pohraničný región 

Obr. 2 - Nadsystém – Cezhraničný región 

Záver
Výskum  cezhraničnej  spolupráce  musí  rešpektovať  novú  geopolitickú

situáciu,  ktorá  nastala  po  rozšírení  EÚ  o nových členov.  Hranica  prestáva  byť
bariérou,  naopak  stáva  sa  akýmsi  generátorom  regionálneho  rozvoja  práve
pohraničných území, ktoré boli dlhodobo na okraji záujmu.
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TO SOME TEORETICAL ASPECTS OF THE CROSS-BORDER
COOPERATION

Resume
The  role  of  the  borderline  between  old  and  new  EU  members  has

transformed from a barrier to a regional development generator. It is also necessary
to study the border region like a complicated system.

Tento príspevok bol spracovaný v rámci grantových projektov:
- Geografické regióny a regionálny rozvoj v kontexte poznávania a transformácie
spoločnosti č. 1/0032/03 VEGA
- Grant  UK č.  127/2004 -  Vplyv cezhraničnej  spolupráce na regionálny rozvoj
pohraničných rakúsko-slovenských oblastí.

Mgr. Vít Gajdošech gajdosech@fns.uniba.sk
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
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VÝVOJ STREDOVÝCHODNEJ A JUHOVÝCHODNEJ EURÓPY
Z ASPEKTU ZMENY ROZLOHY ÚZEMIA A POČTU ŠTÁTOV

Daniel Gurňák

Abstract: The  paper  presents  a retrospective  view of  development  of  political
division in claimed territory east-central and south-east Europe during period 1001-
2000. The article dedicates two aspects – changes of state’s area and changes of
state’s count.

Key words: historical geography, political geography, administrative division

Úvod
V našich  prácach  sa  systematicky  snažíme  hodnotiť  z politicko-

geografického  hľadiska  vývoj  politickej  mapy  v priestore  stredovýchodnej
a juhovýchodnej  Európy  (Gurňák  1999,  2001,  2002,  2003).  V predloženom
príspevku sa zameriavame na dva z aspektov územného vývoja štátov – sledovanie
vývoja rozlohy štátov a sledovanie vývoja počtu štátov na danom území.

Vymedzenie sledovaného územia
Sledované  územie  sme  pomenovali  ako  stredovýchodná  a juhovýchodná

Európa.  Jedná  sa  približne  o územie  vymedzené  štyrmi  moriami  (Baltským,
Jadranským,  Egejským a Čiernym).  Konkrétne  vymedzenie  tohto  priestoru  sme
definovali  ako súčasné  územia Estónska,  Lotyšska, Litvy, Bieloruska,  Ukrajiny,
Moldavska, Poľska, Česka, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Bulharska,
Grécka,  Albánska,  krajín  bývalej  Juhoslávie  a Kaliningradskej  oblasti  Ruska
a európskej časti Turecka. Uvedený priestor sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou
prírodnej krajiny, môžeme ho rozčleniť na tri rozsiahle prírodno-geografické celky
(KREJČÍ, 2000): 
• severná  zóna   –  oblasť  Stredoeurópskej  nížiny  medzi  Baltským morom na

severe a Českým masívom a Karpatami na juhu. 
• vnútorná zóna   – jedná sa o Karpatsko-alpsko-hercýnsku oblasť. Na severe je

táto zóna ohraničená Stredoeurópskou nížinou. Južnú hranicu tejto zóny tvorí
trojica riek – Kupa, Sáva a Dunaj.

• južná zóna   – oblasť Balkánskeho polostrova až po Egejskú ostrovnú oblasť.

Graf teritoriálneho vývoja štátov
Jedným z javov, ktorými sa politická geografia zaoberá je i rozloha štátnych

útvarov.  Hoci  podľa  literatúry bola  prílišná  fixácia  starších  smerov  v politickej
geografii,  či  geopolitike  na  kvantitatívne  parametre  štátneho  územia  do  určitej
miery  scestná  (IŠTOK,  2003),  neupierame  týmto  parametrom  ich  primeraný
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význam. Najmä z hľadiska sledovania časových zmien je práve parameter rozlohy,
resp. v našom prípade sa dá hovoriť o takpovediac „mocenskej štruktúre“ územia
veľmi výpovedným ukazovateľom.  Ak sa odvoláme na  myšlienku francúzskeho
geografa  Ancela  (In  BARBAG,  1987),  ktorý  považuje  politické  hranice  za
politické izobary, tak práve prehľadné zobrazenie vývoja rozlohy štátov vo forme
grafu  zobrazilo  práve  mocenské  zmeny,  ktoré  sledované  územie  postihli
v sledovanom období. Za optimálny spôsob zobrazenia získaných dát sme zvolili
plošný graf, v ktorom os x je časovou osou sledovaného obdobia a na os y sme
naniesli  hodnoty  rozlohy  sledovaných  štátnych  útvarov  kumulatívnou  formou.
Vzhľadom k tomu že celková rozloha sledovaného územia bola nemenná, pretože
sme ju vymedzili na základe hraníc súčasných štátov, získali sme tak vlastne graf
vývoja podielu jednotlivých štátov na sledovanom území. Tento podiel na základe
uvedeného  Ancelovho  postulátu  bolo  následne  možné  interpretovať  ako  formu
prejavu  danej  mocenskej  konštelácie.  Samotné  zostrojenie  grafu  si  vyžadovalo
hlboké  štúdium  problematiky  z rôznych  aspektov,  a treba  podotknúť,  že
i interpretácia  tohto  grafu  vyžaduje  značnú  mieru  historických  a historicko-
geografických vedomostí.

Vývoj rozlohy štátov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe
Získané výsledky nášho výskumu prezentujeme prehľadnou formou grafu

(Obr. č. 1) (bohužiaľ technické možnosti publikovania nám nedovolili využiť plnú
mieru pôvodne použitých prostriedkov –  od farebných škál, veľkosti grafu až po
detailnosť  informácií).  Ako vidno  z grafu,  územný vývoj  štátov na sledovanom
území  bol  veľmi  komplikovaný,  napriek  tomu  však  môžeme  pozorovať  určité
tendencie.  Graf  sme  zostavili  tak,  aby  pokiaľ  možno  vystihoval  i priestorové
rozmiestnenie  štátnych  útvarov.  V spodnej  časti  grafu  sú  štátne  útvary
juhovýchodnej Európy, t. j. štáty v južnej zóne, v strednej časti štáty strednej zóny
a v hornej  časti  grafu  prevažne  štáty  severnej  zóny.  Práve  uvedené  rozdelenie
štátov  podľa  približnej  teritoriálnej  príslušnosti  nám  ukazuje  pozoruhodnú
tendenciu  –  územný vývoj  štátov  v rámci  vymedzených prírodno-geografických
zón sledovaného územia  do  značnej  miery prebiehal  paralelne,  pričom výrazné
presahy  štátov  z jednej  zóny  do  druhej  boli  zriedkavejšie.  Snáď  jedinou
najvýznamnejšou výnimkou bola Osmanská ríša. Môžeme konštatovať, že proces
integrácie, dezintegrácie a expanzie štátnych útvarov v rámci sledovaného územia
bol výrazne limitovaný vnútornou diferenciáciou geografického priestoru.

Ďalšou  vývojovou tendenciou  sledovaného  územia  je  i otázka  kontinuity
jeho  politického  rozdelenia.  Počas  dlhého  obdobia  môžeme u rôznych  štátnych
útvarov  sledovať  tendencie  udržiavania  kontinuity  z uvedeného aspektu,  pričom
k zásadným zmenám dochádzalo postupne a nikdy nie naraz na celom sledovanom
území. Zmena nastala až v 20. storočí, kedy udalosti svetových vojen a najmä ich
dôsledky v podobe teritoriálnych zmien zasiahli zásadným spôsobom usporiadanie
celého sledovaného územia. 
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Politické  usporiadanie  stredovýchodnej  a juhovýchodnej  Európy  sa
vyznačovalo  i ďalším  typickým  znakom.  Napriek  existencii  vysokého  počtu
rôznych štátnych útvarov najmä v minulosti (až okolo 300), len malá časť z nich
dosiahla plnú nezávislosť a ako vidno z grafu, ešte menej ich zohralo významnejšiu
úlohu vo vývoji sledovaného územia. 

Vývoj počtu štátov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe
Problematika  územného  vývoja  štátov  by  nebola  úplne  vyčerpaná  bez

parametra  sledovania  počtu  štátnych útvarov zasahujúcich  na sledované  územie
v danom  časovom  období.  Výsledný  graf  (Obr.  č.  2)  poukazuje  na  niektoré
zaujímavé skutočnosti. Predovšetkým názorne vyjadruje priebeh procesu feudálnej
roztrieštenosti, kedy od 11. do 13.-14. st. neustále stúpal počet politických útvarov
a následne od 15. st. až do 19. st. neustále klesal. Od počiatku 20. st. počet týchto
útvarov mierne stúpa. Zaujímavosťou bol krátky radikálny pokles počtu politických
útvarov počas 2. svetovej vojny spôsobený okupáciou a faktickým zánikom väčšiny
štátov na sledovanom území. Pre zvýšenie výpovednej hodnoty grafu sme pristúpili
i k štrukturalizácii sledovaného parametra počtu politických útvarov na sledovanom
území.  Z celkového  počtu  sme  vyčlenili  počet  nezávislých  štátov,  alebo  kvázi
nezávislých pre staršie obdobie. I pre počet nezávislých štátov platí, že od konca
stredoveku  sa  neustále  znižoval,  avšak  ešte  radikálnejšie  ako  celkový  počet
politických útvarov. V období 17. a 18. st. tvoril počet nezávislých štátov len 40%
z celkového počtu,  čo poukazuje na fakt, že pod povrchom zdanlivej  integrácie
priestoru niekoľko málo mocnosťami zostalo zachovaných množstvo politických
útvarov na nižšom hierarchickom stupni. Pre vývoj v 20. st. je zaujímavý jav, že
počet samostatných štátov rástol výraznejšie ako celkový počet politických útvarov,
čo nasvedčuje tomu, že nové štáty už pred získaním nezávislosti mali nejakú formu
autonómneho  štatútu.  Pozoruhodný  je  tiež  fakt,  že  hodnota  súčasného  počtu
nezávislých štátov na sledovanom území bola naposledy dosiahnutá v 16. st.. 

Záver
Uvedená  analýza  územného  vývoja  štátov  v priestore  stredovýchodnej

a juhovýchodnej Európy vo forme grafu vývoja rozlohy štátov názorne poukazuje
na  jednu  skutočnosť  –  stredovýchodná  a juhovýchodná  Európa  nikdy  netvorila
kompaktný politicko-geografický celok, nikdy nebola politicky zjednotená, ba čo
viac, i v obdobiach keď sa zdalo, že táto integrácia je na dosah, aktérmi integrácie
boli cudzie mocnosti zo susedných regiónov (Osmanská ríša, Rusko, Nemecko).
Z autochtónnych politických  útvarov  dosiahli  väčší  význam, vyjadrený v našom
prípade rozlohou územia, len Uhorsko, Poľsko a napokon Habsburská ríša, ktorá
však predstavuje vzhľadom na svoj pôvod a iné súvislosti špecifický prípad. V tejto
perspektíve je a bude najmä proces integrácie veľkej časti sledovaného priestoru
v rámci EÚ veľmi zaujímavý a z historicko-politického hľadiska unikátny. Podobne
i z nášho  výskumu  vývoja  počtu  štátov  vyplýva,  že  v poslednom  období  sme
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svedkami  veľmi  výrazných  zmien,  ktoré  nemajú  v ďalekej  minulosti  veľa
precedensov, preto  bude veľmi zaujímavé sledovať,  aké ďalšie vývojové trendy
v sledovanom regióne prevážia.
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DEVELOPMENT OF EAST-CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE
FROM ASPECT OF CHANGES OF STATE’S AREA AND COUNT OF

STATES

Resume
This paper analysed development of political division in claimed territory.

On the base of our research, we can say: The east-central and south-east Europe
was never one compact politico-geografical complex. When it was near integration,
factor  of  this  integration was always strange power from coterminously regions
(Osman empire, Russia, Germany). From autochthonous powers only Kingdom of
Hungary, Kingdom of Poland and Austrian empire had bigger status. In this context
is very interesting process of European integration in this territory. This process is
precedent from aspect  of historico-geografical development of claimed territory.
Also from our research of state’s count resulted strong changes in later time haven’t
had many precedents in ancient history. 

Fig. 1 Development of state’s area in claimed territory (1001-2000)
Fig. 2 Development of state’s count in claimed territory (1001-2000)

RNDr. Daniel Gurňák,
Katedra regionálnej geografie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15
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PŘESHRANIČNÍ TROJSTRANNÁ SPOLUPRÁCE V EUROREGIONECH

NISA A ŠUMAVA A JEJÍ VZTAH K SAMOSPRÁVĚ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Petr Klusáček

Abstract: This article deals with the issue of the transboundary cooperation in the
euroregions Nisa and Šumava. It  is especially focused on the description of the
cooperation,  its  intensity  and  its  results  -  based  on  the  examples  of  the  most
successful projects that were funded from European Union financial sources. 

Keywords: transboundary cooperation, euroregion, Phare, public administration

Úvod
Do  roku  1989  trpěla  řada  příhraničních  oblastí  na  území  dnešní  České

republiky buď praktickou neexistencí přeshraniční spolupráce (příhraniční území
sousedící s Rakouskem a SRN), anebo jejím nedostatečným rozvinutím (příhraniční
území sousedící  s Polskem a bývalou NDR).  S pádem železné opony se situace
radikálně  změnila  a  během  devadesátých  let  20.  století  dochází  i  za  podpory
Evropské unie k rozvoji  přeshraniční  spolupráce,  která začíná být vnímána jako
možnost  ke  zlepšení  situace  v dosud  zanedbaných  příhraničních  územích.
V důsledku  převratných  změn  se  přeshraniční  spolupráce  a  s ní  související
problematika  euroregionů  stala  velmi  důležitým tématem,  jehož  zkoumáním se
zabývá  řada  vědních  oborů.  V rámci  geografie  se  této  problematice  věnovali
například Zapletalová (2003), Drgoňa (1999, 2001), Spišiak (2001), Halás, Slavík
(2001) či Jurczek, Köppen (2001).

Cílem tohoto příspěvku je zejména charakteristika šíře a intenzity spolupráce
ve dvou konkrétních euroregionech, a to v euroregionech Šumava a Nisa. Tyto dva
subjekty byly vybrané záměrně, a to především z toho důvodu, že se jedná o celky,
které do roku 1989 dělily různé typy hranic – euroregion Šumava až do roku 1989
byl  rozdělen  neprostupnou železnou oponou,  naproti  tomu euroregion  Nisa  byl
rozdělen hranicemi v rámci tzv. socialistického bloku zemí. Navíc se jedná o dva
nejdříve vytvořené trojstranné euroregiony v České republice – euroregion Nisa
vznikl 21.12.1991 a euroregion Šumava byl vytvořen 20.9.1993. Další trilaterální
euroregiony  v České  republice  byly  založeny  až  později  –  Jižní  Morava
(23.6.1999) a Beskydy (9.6.2000).

Euroregiony mají velmi úzký vztah k samosprávě a státní správě,  protože
typický euroregion lze charakterizovat jako dobrovolné zájmové sdružení obcí a
okresů.

Přeshraniční spolupráce v euroregionu Nisa 
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Euroregion  Nisa  byl  vůbec  prvním euroregionem, který vznikl  na  území
dnešní České republiky. Rozsah spolupráce v jeho rámci je dobře patrný z tabulky
č.1,  která  ukazuje  na  velmi  široký  záběr  spolupráce.  Budeme-li  jmenovat
nejvýznamnější  projekty  realizované  v české  části  euroregionu,  tak  z oblasti
dopravy  je  třeba  zmínit  projekty,  které  byly  zaměřeny  na  stavbu  silničních
obchvatů (Rumburk), městských okruhů (Hrádek nad Nisou) či zkapacitnění silnic
(Liberec – Bílý Kostel). V oblasti zvláštní infrastruktury byl například zrealizován
projekt mezinárodní setkávací centrum Hejnice. V oblasti životního prostředí byly
podpořeny projekty se zaměřením na čistírny odpadních vod (Višňová, Chrastava,
Hrádek Nad Nisou apod.), kanalizaci (Vansdorf, Rumburk) či plynofikaci (Krásná
Lípa, Dolní Podluží). 

V oblasti  hospodářského  rozvoje  byl  nejvýznamnějším  počinem  vznik
regionální rozvojové agentury NISA. V oblasti cestovního ruchu došlo k vytvoření
turistického  informačního  systému  a  byl  podpořen  vznik  cyklostezek  a
rekonstrukce  již  existujících  turistických  stezek.  V oblasti  obnovy  venkova
vznikaly studie zaměřené na rozvoj venkovských mikroregionů. V oblasti lesního
hospodářství  byly realizovány projekty zaměřené  na  regeneraci  lesních porostů,
které  byly v minulosti  poškozeny nebo  zničeny vlivem dlouhodobého  působení
imisí  z  německých,  polských  a  českých  elektráren.  V oblasti  vzdělávání  byla
založeny  společná  universita  v podobě  tzv.  Mezinárodního  vysokoškolského
institutu se sídlem v Zittau.  Navíc byla v rámci  euroregionu navázaná i  úspěšná
spolupráce mezi statistickými úřady.

Přeshraniční spolupráce v euroregionu Šumava
Převážná většina spolupráce v  euroregionu Šumava je realizována v oblasti

cestovního ruchu, což je i  logické vzhledem ke geografickému charakteru území
euroregionu, které nabízí pestrou paletu možností pro různé formy rekreace (zimní
a  letní  horská  rekreace,  vodní  turistika,  poznávací  turismus,  lázeňství).  Proto  i
velká část projektů je zaměřena na další zlepšování podmínek pro cestovní ruch a
na nalákání dalších návštěvníků. Z velkých projektů na české straně je nutné zmínit
projekt  "Šumava  -  Podpora  rozvoje  cestovního  ruchu",  v  jehož  rámci  byla
uskutečněna výstavba Eurocampu v Běšinech. Celá akce stála 600 000 EUR, z toho
75 % činila dotace z Evropské unie. Za uvedenou částku se zde podařilo vybudovat
zařízení, které poskytuje široké turistické veřejnosti služby na evropské úrovni. Na
české straně byly podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zlepšeny i vytvořením sítě
cyklostezek a jejím napojením na bavorskou a rakouskou síť (například vybudování
cyklostezky č. 332 z Klatov do Železné Rudy). Je nutné ovšem zmínit, že některé
plány (například budování dalších sjezdovek) se dostávají do konfliktu s potřebou
ochrany přírody. (Národní park Šumava).

V oblasti životního prostředí byly realizovány některé projekty zaměřené na
výstavbu  čistíren  odpadních  vod,  opravy  kanalizace  apod.  Bohužel  ne  zcela
dokonala  fungovala  spolupráce  mezi  NP  Šumava  a  NP  Bayerischer  Wald.
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Především přístup  ke  kůrovcové  kalamitě  byl  v obou  národních  parcích  velmi
rozdílný. Situaci navíc trochu komplikuje i fakt, že na rakouské straně neexistuje
národní park ani  chráněné území – existuje  zde tak trochu paradoxní situace –
na první zónu českého národního parku navazují na rakouské straně hospodářské
lesy. 

V oblasti  dopravy  byly  s pomocí  peněz  z programu  Phare  CBC
zrekonstruovány  budovy  železničních  stanic  Špičák  a  Železná  Ruda.  Oblast
hospodářského rozvoje byla podpořena založením Regionální rozvojová agentura
Šumava se sídlem ve Stachách. Ve sféře vzdělání došlo k vydání učebnice "Šumava
bez hranic", která je určitým spojením vlastivědy, geografie a etnografie.

Podpora setkávání občanů v rámci Společného fondu malých projektů CBC
Phare

Fond  malých projektů  (FMP),  který  je  řazen  do  oblasti  sociokultury,  je
nedílnou součástí programu EU Phare - přeshraniční spolupráce, tedy programu,
který slouží k rozvoji příhraničních území a k překonávání skutečných i umělých
bariér  bránících  kontaktům  obyvatel  z  obou  stran  těchto  hranic.  Právě  FMP
podporou neinvestičních aktivit, především pak podporou setkávání nejrůznějších
zájmových  skupin  (projekty  typu  "people-to-people"),  nejvýrazněji  přispívá  k
naplňování tohoto cíle. 

V tabulce č. 2 je možné najít informace o počtu úspěšných grantů v rámci
FMP CBC Phare 2000 a 2001. Z nich plyne, že v rámci euroregionu Šumava bylo
za sledované období ve FMP schváleno asi o třetinu více grantů než v euroregionu
Nisa. Vzájemné setkávání občanů bylo tedy frekventovanější na Šumavě, což je
trochu  překvapivé  vzhledem k faktu,  že  vztahy v tomto  euroregionu  mohly být
negativně  ovlivněny  v průběhu  90.  let  některými  kauzami.  (Blokády  hranic
z rakouské strany kvůli Temelínu či tlak spolkové země Bavorsko na odškodnění
sudetských Němců)

Závěr
V rámci  přeshraniční  spolupráce  v euroregionu  Nisa  a  Šumava  bylo

realizováno  velké  množství  projektů  z nejrůznějších  oblastí.  Přitom  spolupráce
v euroregionu Nisa byla širší a komplexnější a zasahovala do oblastí jako doprava,
infrastruktura,  životní  prostředí,  hospodářský  rozvoj,  cestovní  ruch,  obnova
venkova, lesní hospodářství, vzdělávání či statistika. Naproti tomu v euroregionu
Šumava  byla  převážná  část  aktivit  zaměřená  na  rozvoj  cestovního  ruchu  a  na
pořádání  vzájemných setkání.  V ostatních  oblastech  probíhala  spolupráce  pouze
s nižší  intenzitou.  V oblasti  životního  prostředí  na  úrovni  NP  Šumava  a  NP
Bayerischer Wald spolupráce dokonce příliš dobře nefungovala.

V oblasti tzv. Fondu malých projektů, který podporuje setkávání obyčejných
občanů, bylo překvapivě více realizovaných projektů v rámci euroregionu Šumava,
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a to navzdory určitým konfliktním tématům, které se zde po roce 1989 vyskytly
(Temelín, sudetští Němci).  
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TRANSBOUNDARY TRILATERAL COOPERATION IN THE
EUROREGIONS NISA AND ŠUMAVA AND ITS RELATION TO

SELF-GOVERNMENT AND PUBLIC GOVERNMENT

Resume
Many  projects  from  the  different  areas  have  been  implemented  during

transboundary cooperation in euroregions Nisa and Šumava. The cooperation in
Nisa euroregion was wider than in Šumava euroregion and it influenced the areas
as  for  example  transport,  infrastructure,  environment,  economic  development,
tourism,  renewal  of  countryside,  forest  management,  education  or  statistics.  In
contrast  the  transboundary  cooperation  in  Šumava  euroregion  was  especially
focused on the development of tourism or on the organisation of the international
meetings.  The  cooperation  in  the  other  areas  had  lower  intensity  than  in  Nisa
euroregion.   The cooperation in environment protection between NP Šumava and
NP Bayerischer Wald did not work well.  

In  the  area  of  Fond  of  Small  Projects,  which  supports  the  meetings  of
citizens, there were surprisingly more projects in Šumava than in Nisa euroregion.
It was despite the fact that there were a few controversial issues, which appeared
after 1989 (for example Temelín nuclear power station).
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Tab. č.1 Množství finančních prostředků uvolněných Evropskou komisí v letech
1994 – 2002

Oblast Euroregion Nisa
Německá část –
program Interreg

(mil. EUR)

Česká část - program
Phare CBC (mil.

EUR)

Polská část -
program Phare CBC

(mil. EUR)

Doprava 26,6 7,7 40,6
Ostatní
infrastruktura

6,0 1,7 3,4

Životní prostředí 17,8 21,1 30,3
Hospodářský
rozvoj

6,5 3,2 0,0

Cestovní ruch 3,3 2,0 2,4
Obnova venkova 9,9 0,2 0,0
Lesní hospodářství 6,1 1,5 0,1
Vzdělávání 8,4 0,4 0,0
Sociokultura 6,0 3,1 3,1
Celkem 90,6 40,9 79,9

Pramen: http://www.neisse-nisa-nysa.org/ 
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Tab. č.2 Granty v rámci programu FMP
Euroregion Nisa Euroregion Šumava

FMP CBC
Phare 2000

FMP CBC
Phare 2001

FMP CBC
Phare 2000

FMP CBC
Phare 2001

Počet
poskytnutých
grantů

34 33 46 48

Výše grantu
(EUR)

461 753 243 390 507 711 202 283

Průměrná výše na
jeden grant (EUR)

13 581 7 375 11 037 4 214

Celkový počet
grantů 

67 94

Celkový výše
grantů (EUR)

705 143 709 994

Pramen: www.mmr.cz 

Table. N.1 The amount of finances spent by European Commission in the period
1994 – 2002
Table. N.2 Grants from the programme Small Project Fund 
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KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN V  PROCESE ROZVOJA VIDIECKEJ
KRAJINY S PODPOROU ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Monika Kopecká

Abstract: Design of the landscape-ecological plan is focused on assessment of the
selected territory in order to establish its optimal use. This paper points to the fact
that  considering  priorities  and  measures  of  SAPARD  programme  and  sector
operation programme Agriculture and Rural development it is possible to propose
the landscape utilization in the way which is not only ecologically appropriate but
also desirable and financially sustainable.

Key words: landscape-ecological plan, land use, landscape-ecological proposals,
SAPARD Programme 

Úvod
V poslednom desaťročí sa v rámci geoekologického výskumu na Slovensku

venovala značná pozornosť projektom, ktoré sa orientovali na systémové riešenie
environmentálnych  problémov.  Boli  vypracované  viaceré  metodické  postupy,
zamerané na spracovanie a následné vyhodnocovanie geoekologických informácií
a viaceré z nich sa premietli aj do súčasnej legislatívy. Zo zákona č. 237/2000 Z.z.,
ktorým  sa  zmenil  a doplnil  zákon  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní
a stavebnom poriadku, vyplynula aj  potreba vypracovania metodiky optimálneho
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (krajinnoekologického
plánu)  pre  jednotlivé  obce  (Hrnčiarová,  2001).Výsledky podrobných  analýz  a
hodnotení definovaných problémov doteraz často  zostávali v rovine teoretických
návrhov  bez  následnej  ich  praktickej  realizácie.Tento  proces  v praxi  stagnoval
najmä kvôli nedostatku finančných prostriedkov.  

Jednou z často diskutovaných tém v masmédiách v priebehu roka 2003 sa
stala  otázka  nedostatočnej  pripravenosti  Slovenska  na  čerpanie  zdrojov
z Európskych  štrukturálnych  fondov  v porovnaní  s ostatnými  pristupujúcimi
krajinami.  Už  v rámci  predvstupového  procesu  Európska  únia  pridelila
prostredníctvom programu SAPARD Slovensku finančné  prostriedky na  rozvoj
poľnohospodárstva a videckej krajiny, ktoré by mali byť využité v súlade s Plánom
rozvoja  poľnohospodárstva a vidieka SR v rokoch 2000 – 2006. 

Krajinnoekologický  plán  s podporou  programu  SAPARD  v okolí  vodnej
nádrže Ronava

Overenie  možnosti  vzájomného  prepojenia  systémového  riešenia
environmentálnych problémov  podľa vyššie spomenutých metodických postupov
s prioritami  a opatreniami  programu  SAPARD  boli  hlavným  podnetom  pre
spracovanie   krajinnoekologického  plánu  zvoleného  záujmového  územia  na
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Trnavskej  pahorkatine  v okolí  vodnej  nádrže  Ronava  (Kopecká,  2003).Cieľom
tejto práce bolo analyzovať a zhodnotiť vybrané územie, posúdiť predpoklady jeho
ďalšieho rozvoja v súlade s programom SAPARD a vypracovať návrh, ktorým je
možné do procesu ochrany a tvorby danej krajiny zapojiť subjekty, ktoré sú jej
bezprostrednými užívateľmi. 

Pri  spracovaní  krajinnoekologického  plánu  na  záujmovom  území  bol
s menšími úpravami použitý Metodický postup ekologicky optimálneho využívania
územia v rámci prieskumov a rozborov pre územný plán obce (Hrnčiarová a kol.,
2001), ktorého cieľom je spracovanie optimálneho funkčného využívania územia
s prihliadnutím  na  krajinnoekologické,  kultúrnohistorické  a socioekonomické
podmienky. 

Pri spracovaní analýz sme vychádzali z dostupnej literatúry a z  vlastného
terénneho výskumu.Výstupom krajinnoekologickej syntézy bol prehľad reálne sa
vyskytujúcich  typov krajinnoekologických komplexov a ich  mapové  zobrazenie.
Krajinnoekologické  komplexy  sú  syntetickým  vyjadrením  kombinácií  typov
abiokomplexov  a súčasnej  krajinnej  štruktúry.  Na  záujmovom  území  bolo
vyčlenených  40  typov  krajinnoekologických  komplexov,  ktoré  boli  v tabuľke
vyjadrené ako reálna kombinácia analytických údajov. Následne bola spracovaná
mapa  environmentálnych  problémov,  ktorá  vyjadruje  ohrozenie  krajiny  a jej
krajinotvorných prvkov v dôsledku pôsobenia stresových faktorov. Vytvorená bola
na základe hodnotenia ohrozených a ohrozujúcich javov a zdrojov. V nasledujúcom
kroku boli vybrané a bližšie analyzované tie opatrenia z programu SAPARD, ktoré
sú aplikovateľné na záujmovom území. Na ich základe boli v súlade s aktuálnym
stavom využívania zeme zadefinované činnosti, ktoré sú navrhované na záujmovom
území. Pri krajinnoekologickom hodnotení sme posudzovali vhodnosť využívania
územia,  pričom  v  evalvačnom  procese  boli  zohľadnené  krajinnoekologické
podklady,  navrhované  činnosti  a využívanie  a environmentálne  limity.
V záverečnej  časti  procesu  tvorby  krajinnoekologického  plánu  bol  spracovaný
krajinnoekologický  návrh.  Jeho  cieľom  bol  prenos  výsledkov  rozhodovacieho
procesu  na  mapový  podklad.  Výstupom  bola   mapa   –  Návrh  ekologicky
optimálneho  využívania  územia.  Spolu  s ňou  boli  v záverečnej  časti  práce
špecifikované  vhodné  zmeny v osevných  postupoch,  opatrenia  na  zabezpečenie
ekologickej  stability  a  biodiverzity  a  tiež  opatrenia  na  zmiernenie  pôsobenia
stresových faktorov. 

Nakoľko  Agentúra  SAPARD  pri   posudzovaní  žiadostí  o poskytnutie
finančných  prostriedkov  zohľadňovala  aj  väzbu  na  ďalšie  spôsobilé  projekty
podporované  programom  SAPARD,  bolo  vhodné,  aby  záujemci  o čerpanie
prostriedkov z programu SAPARD  nepripravovali svoje projekty izolovane, ale
aby sa v rámci možností snažili o spoluprácu s inými partnermi podľa konkrétnych
podmienok  v každom  regióne.  Práve  v takomto  procese  môže  byť   vhodnou
pomôckou pre potenciálnych užívateľov krajinnoekologický plán. 
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Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Napriek tomu, že prostriedky z programu SAPARD je možné čerpať až do

r. 2006, tento program bol orientovaný na riešenie problémov kandidátskych krajín
najmä v predvstupovom období. Vstup Slovenska do Európskej únie prináša nové
možnosti  čerpania  finančných  prostriedkov  pre  realizáciu  projektov  v oblasti
ochrany  a tvorby  krajiny,   a to  najmä  prostredníctvom  Európskeho
poľnohospodárskeho  usmerňovacieho  a  záručného  fondu  (EAGGF).  Tento
štrukturálny  fond  slúži  na  zlepšovanie  a podporu  konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva  ako  kľúčovej  činnosti  na  vidieku,  ale  zároveň  podporuje
realizáciu projektov v oblasti ochrany krajiny a zlepšovania životného prostredia.
Fond financuje z prevažnej časti sektorový operačný program Poľnohospodárstvo
a rozvoj  vidieka.  Opatrenia,  podporované  v tomto  sektorovom  operačnom
programe,  sú  takmer  identické  s tými,  ktoré  podporoval  program  SAPARD.
Z hľadiska  krajinnoekologického   plánovania  má   význam   najmä  Priorita
2:Podpora  trvalo  udržateľného  rozvoja  vidieka,  hlavne  Opatrenie  2.3  Podpora
prispôsobenia  a rozvoj  vidieckych  oblastí  .  V rámci  tohto  opatrenia  je  možné
podporiť  vypracovanie  úvodných  podkladov  pre  projekty  pozemkových  úprav
(register  pôvodného  stavu,  všeobecné  zásady  funkčného   usporiadania  územia,
zameramie  územia  v obvode  pozemkových  úprav),  vypracovanie  projektov
pozemkových úprav a tiež miestnych územných systémov ekologickej stability.

Dôležitými podporovateľnými aktivitami, ktoré je vhodné zohľadňovať pri
tvorbe  krajinnoekologického  plánu,  naďalej  zostávajú  rekonštrukcie
a modernizácia  rekreačných  a ubytovacích  zariadení,  prestavby  existujúcich
poľnohospodárskych a lesníckych objektov,  ktoré  stratili  svoj  pôvodný účel,  na
agroturistické  objekty,  výstavba  nových  agroturistických  zariadení  a rozvoj
rekreačných a relaxačných činností.

Agroenvironmentálne programy a krajinnoekologický plán 
V posledných rokoch sa v krajinách EU čoraz častejšie zdôrazňuje  význam

agroenvironmentálnych programov  v krajinnoekologickom plánovaní  z hľadiska
riešenia  enviromnentálnych  problémov  (napr.  Commission  of  the  European
Communities,  2001,  2000).   Výsledky, ktoré  sme prezentovali  v práci  Kopecká
(2003)  nezohľadňovali  možnosti  implementácie  agroenviromnentálnych opatrení
do krajiny, nakoľko v rámci programu SAPARD bola realizácia Opatrenia č. 6 –
Poľnohospodárske  výrobné  postupy  smerujúce  k ochrane  životného  prostredia
a krajiny  možná len v piatich modelových lokalitách (Devínske Jazero, Jaslovské
Bohunice, Poľana, Východná, Senné), a teda z hľadiska záujmového územia bola
bezpredmetná.  V súlade  s Plánom  rozvoja  vidieka  SR  v r.  2004  –  2006
(www.mpsr.sk)   bude  v prostredníctvom  Európskeho  poľnohospodárskeho
usmerňovacieho  a záručného  fondu  finančne  podporiteľná  realizácia
agroenvironmentálnych  opatrení  na  celom  území  Slovenska.  Podopatrenia
Agroenvironmentálnej podpory sú nasledovné: 
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• Ochrana proti erózii na ornej pôde 
• Ochrana proti erózii vo vinohradoch
• Ochrana proti erózii v ovocinárstve
• Zatrávňovanie ornej pôdy
• Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Nelesná drevinová vegetácie
• Ochrana vodných a mokraďových biotopov
• Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
• Ekologické poľnohospodárstvo

Súčastou tvorby krajinnoekologického plánu  môže byť špecifikácia lokalít,
na ktorých je vhodná (resp. potrebná) realizácia vybraných agroenvironmentálnych
opatrení (napr. kategorizácia ornej pôdy podľa prípustnej miery erózie, podmáčané
územia vhodné na zatrávnenie a pod.).

Záver
Európsky  poľnohospodársky  usmerňovací  a  záručný  fond  predstavuje

ekonomický  nástroj,  ktorý  prostredníctvom  programu  SAPARD  a,  SOP
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  pomáha priblížiť úroveň poľnohospodárstva a
vidieckej  krajiny  v nových  členských  krajinách  k úrovni  vyspelých  Európskych
krajín. Ako vyplýva z našich výsledkov, pri tvorbe krajinnoekologického plánu je
možné zohľadňovať takto zadefinované priority  a  navrhovať využívanie krajiny
spôsobom,  ktorý  je  nielen  ekologicky vhodný,  ale  zároveň  je  celospoločensky
žiadúci  a  finančne  podporiteľný.  Vzájomné  prepojenie  jednotlivých  projektov
v rámci regiónu a zohľadňovanie regionálnych špecifík môže tiež zvýhodniť  ich
predkladateľov v procese posudzovania žiadostí o podporu. 
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LANDSCAPE-ECOLOGICAL PLAN IN THE PROCESS OF RURAL
LANDSCAPE DEVELOPMENT SUPPORTED BY STRUCTURAL FUNDS

Resume 
The SAPARD Programme and Sector operation programme Agriculture and

Rural Development represent the economic tools, which  are used by the European
Community to approximate the level of agriculture in the new member countries to
that of the advanced European countries. The programme priorities are based on
the Developmental Plan of Agriculture and Rural Area of the Slovak Republic, it
means that it supports the principal activities desirable from the societal point of
view. Measures of  the programmes are  suported by  the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund . 

Our results suggest that in preparation of the landscape-ecological plan it is
possible to take into account the defined priorities and to propose land use that is
ecologically acceptable and desirable for society and also financially sustainable.
The linkage between the individual projects in a region can also present advantages
for applicants in the evaluating process of their proposals.

RNDr. Monika KOPECKÁ, PhD.
Geografický ústav SAV,
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
e-mail: geogmari@savba.sk
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MODERNÍ TECHNOLOGIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
(NA PŘÍKLADĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE)

Pavel Kostlán

Abstract: This  article  attempts  to  outline  a  technological  environment  of
Jihomoravský kraj region with an emphasis on hi-tech branches of manufacturing
industry.  It  takes  into  consideration  both  the  role  of  modern  technologies  in
regional development and the historical consequences of the birth and development
of  innovative environment of Jihomoravský kraj  region. It  puts an emphasis  on
further support of modern technology development in the Czech Republic as one of
possible factors of economic growth of regions.

Key words: modern technology, regional development, innovation, Jihomoravský
kraj region

Úvod
Moderní technologie jsou v současné době chápány jako jeden ze základních

faktorů ekonomické prosperity regionů. Jejich rozvoj a mobilita je  podporována
z různých zdrojů ať již na národní či nadnárodní úrovni. Zejména většina odvětví
zpracovatelského průmyslu je  na  implementaci  moderních  technologií  do  svých
výrob  existenčně  závislá,  protože  zavádění  nových progresivních  technologií  a
inovativní chování firem značně zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Právě ta je
považována za jednu ze základních komparativních výhod v rozvoji regionů.

Transfer technologií v České republice 
Rychlý a  účinný transfer  nových  technologií,  výsledků vědy a  výzkumu

vysokých škol  a  jiných vědecko technických organizací  je  základním kamenem
prosperity a konkurenceschopnosti (schopnosti absorbovat nové poznatky vědy a
výzkumu a uvést je na trh) západních ekonomik. Právě rychlost, kterou se zavádějí
nové inovace do výrobní praxe, je kritickým faktorem pro zkracování inovačního
cyklu  a  tím  otevírá  prostor  opět  pro  další  a  další  technická  (technologická)
vylepšení. Velkou výhodu mají zejména malé a střední podniky (MSP), které jsou
schopny výsledky vědy a výzkumu aplikovat rychleji (obvykle za nižších nákladů)
než firmy velké.  Vzhledem k technologické i  výrobní izolaci,  která  ovlivňovala
českou  (československou)  ekonomiku  až  do  konce  80.  let  20.  století,  nebyla
v českém prostředí  žádná  kvalitně  fungující  infrastruktura  využívaná k transferu
vyspělých technologií  ani  do  České  republiky ze  zahraničí,  ani  v rámci  našeho
státu.  Důkazem  tohoto  faktu  byla  stále  se  zvětšující  technologická  propast
v samotném počátku 90. let a to zejména v odvětvích zpracovatelského průmyslu
(elektrotechnika, elektronika, strojírenství, apod.).
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Mezi  hlavní  bariéry  v prosazování  moderních  technologií  ve  firmách
zpracovatelského  průmyslu  v Jihomoravském kraji  v první  polovině  90.  let  20.
století lze uvést:
→ nedostatek kapitálu na nákup nové technologie nebo na její vývoj, tento fakt je

úzce spjat s absencí aktivní státní podpory průmyslového výzkumu,
→ absence zdravého technologického – inovačního trhu,
→ nerovnováha  mezi  nabídkou  know  –  how  či  volných  výzkumných  a

vývojových kapacit ze strany vědecko – výzkumných institucí a poptávkou po
uvedených  službách  zejména  ze  strany  MSP,  které  si  vlastní  VaV  často
nemohou dovolit,

→ jakási zakořeněná neochota přijímat tuzemské patenty od jiných subjektů do
vlastní výroby.

Evropské trendy v transferu technologií
Země  Evropské  unie  se  problematikou  účinnějšího  transferu  technologií

intenzivně  zabývají  již  od  počátku 80.  let  20.  století.  Samotný proces  podpory
transferu technologií  si  vynutil  realizaci  celé  řady nových opatření,  a  to jak  na
straně producentů nových technologií,  tak v inovační  infrastruktuře jednotlivých
regionů. Tato konkrétní opatření se projevila zejména v:
→ zakládání  stovek  transferových center  při  vysokých školách  a  výzkumných

institucích, jež iniciovaly rozšíření nabídky progresivních technologií,
→ v rozvoji  a  podpoře  vědeckotechnologického  podnikání  a  vědecko-

výzkumných aktivit s důrazem na zapojení malých a středních firem,
→ zakládání  nových  informačních  systémů  o  nabízených  technologických

postupech z mnoha oborů,
→ nárůst  počtu  pořádaných  veletrhů,  výstav,  seminářů,  workshopů  a  jiných

promoakcí zaměřených na trh s technologickými novinkami,
→ Evropského společenství zřídilo direktoriát „využití výzkumu, technologického

vývoje, technologického transferu a inovací“,
→ ES vyhlásilo pro členské země programy podpory transferu technologií,
→ budování národních a mezinárodních sítí transferu technologií, včetně pomoci

nečlenským státům EU při budovaní zmíněných soustav.

Moderní technologie ve zpracovatelském průmyslu Jihomoravského kraje
Analýza  vývoje  hi-tech  odvětví  zpracovatelského  průmyslu  v JM  kraji

zahrnula tyto odvětví dle metodiky OECD (Viturka, 2002):
→ chemický a farmaceutický průmysl,
→ výroba strojů a zařízení,
→ výroba elektrických a optických přístrojů,
→ výroba dopravních prostředků.
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Odvětví chemického a farmaceutického průmyslu je tradičním průmyslovým
oborem Jihomoravského kraje. Mezi největší podniky patří PLIVA-Lachema a.s.
v Brně, tradiční výrobce veterinární vakcín Bioveta, a.s. v Ivanovicích na Hané a
Fosfa a. s. v Břeclavi. Celkem bylo v chemickém a farmaceutickém průmyslu v JM
kraji  zaměstnáno  v 40  podnicích  s 20  a  více  zaměstnanci  zaměstnáno  2100
pracovníků (k  31.12.2002).  Téměř  polovina  z těchto  subjektů  byla  zahrnuta  do
základního  souboru  potenciálních  účastníků  národního  klastru  odvětví  „Life
Science“ (Kostlán, Kunc a kol., 2003). 

Obr.  1  –  Potenciální  účastníci  národního klastru odvětví  „Life Science“ (zdroj:
Kostlán, Kunc a kol., 2003)

Mnoho  malých  firem  s vysokým inovačním  potenciálem  působí  v Brně,
jedná se o tzv. spin-off firmy z prostředí brněnských vysokých škol (BioVendor,
Bioster). Moderní technologie se v tomto odvětví prosazují velmi dynamicky. Na
jejich  vývoj  jsou  poskytovány  finanční  zdroje  nejen  z tuzemska,  ale  také  ze
zahraničních  mezinárodních  programů  (např.  6.  RP).  Výsledky  chemických  a
farmaceutických výzkumů jsou velmi dobře  uplatnitelné v praxi  a  jejich  využití
společností  je  velmi  vysoké  a  žádané.V prostředí  malých  chemicko-
farmaceutických  firem  (zejména  v Brně)  dochází  z velmi  silným  vazbám  na
výzkumné kapacity místních vysokých škol. Transfer technologií (jakožto základní
nástroj) inovačních aktivit je zde velmi dobře zaveden.

Strojírenský  průmysl  (výroba  strojů  a  zařízení)  má  dlouhodobou  tradici
především v Brně a okolí (Zetor, Královopolská strojírna, Zbrojovka, TOS Kuřim)
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a na území okresu Blansko (Adast Adamov, ČKD Blansko, Minerva Boskovice),
ale také v jiných oblastech kraje (Otis Břeclav, Jihomoravská armaturka Hodonín).
Na  rozdíl  od  jiných odvětví  zpracovatelského průmyslu se  největší  strojírenské
podniky  v 90.  letech  nepodařilo  vhodně  restrukturalizovat  a  jejich  osud
v transformačním  období  je  mementem.  Významné  inovační  aktivit  směrem
k novým technologiím se však uskutečňují pouze v několika málo subjektech, a to
zejména v podnicích s tradicí  vlastního  vývoje či  v subjektech v transformačním
období z těchto podniků vyčleněných.

Na  rozdíl  od  strojírenského  průmyslu  proběhla  transformace  a
restrukturalizace  elektrotechniky  (v  JM  kraji  i  v celé  ČR)  úspěšným,  i  když
mnohem  dramatičtějším  způsobem  (Toušek,  Vančura,  1996,  Kostlán,  2002).
Zejména  díky  masivnímu  vstupu  zahraničních  investorů  do  elektrotechnického
průmyslu  tvoří  jeho  podniky  významný  podíl  hospodářských  výsledků
zpracovatelského  průmyslu  JM  kraje.  Jedná  se  především  o  společnosti  Tyco
v Kuřimi.  Siemens  v  Drásově,  Celestina  v Ráječku,  ABB a  Honeywell  v Brně,
ALPS v Boskovicích,  Juli  v Moravanech.  Kooperační  vazby elektrotechnických
firem  však  probíhají  spíše  na  úrovni  tuzemských  MSP  situovaných  v zázemí
některých vysokých škol. Velký význam pro regionální hospodářství a rozvoj mají
hlavně akvizice renomovaných zahraničních společností (FEI, Siemens, SGI, IBM,
Honeywell,  Phoenix  Contact)  lokalizovaných  zejména  v brněnském
Technologickém parku. Jejich spolupráce v vysokými školami se teprve formuje
zejména v podobě transferu mozků. 

Poslední hodnocené odvětví nemá v hospodářství Jihomoravského kraje tak
výrazné postavení (ať již v minulosti či současnosti) jako  odvětví předchozí. Je
však nutno podotknout, že některé firmy (bez pohledu na strukturu OKEČ) jsou
často zařazovány do automobilového průmyslu (nejčastěji Zetor, dále pak výrobci
komponent – subdodavatelé finálních výrobců dopravních prostředků - jako jsou
nař. Tyco Electronics Czech z Kuřimi nebo Juli Motorenwerk z Moravan u Brna).
Velká pozornost výzkumu dopravních prostředků je věnována na půdě Vysokého
učení technického v Brně a to v především v oblasti letectví a kosmonautiky.

Závěr
Jihomoravský kraj má díky tradici a zaměření vysokých škol ve městě Brně

vysoký technologický potenciál. Rozvoj moderních technologií ve zpracovatelském
průmyslu  je  do  značné  míry  ovlivněn  stavem  restrukturalizace  jednotlivých
odvětví.   Na  jedné  straně  dynamicky se  rozvíjející  chemické  a  farmaceutické
výroby a výzkumy spolu s elektrotechnikou  generují  efekty dopadající  i  mimo
hospodářství  podniků  –  zvyšuje  se  poptávka  po  kvalifikované  pracovní  síle,
zvyšuje se mezinárodní prestiž celého regionu. Na druhé straně stále nedokončená
restrukturalizace  zejména  brněnských  strojírenských  firem  brzdí  rozvoj  tohoto
odvětví. Po dokončení restrukturalizace a nalezení strategického partnera pro tyto
firmy  se  otevírá  možnost  obnovení  inovačního  potenciálu  i  v tomto  tradičním
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jihomoravském  odvětví.   Významným  přínosem  pro  implementaci  moderních
technologií  do praxe jsou velká transferová pracoviště –  Jihomoravské inovační
centrum a  Český  technologický  park  Brno.  Plné  využití  vědecko-technického,
technologického,  průmyslového  a  lidského  potenciálu  může  z  Jihomoravského
kraje vytvořit  dynamicky rozvíjející  se  region se silným centrem Brnem, region
atraktivní  pro  renomované  zahraniční  investory  do  hi-tech  oborů,  region
prosperující  díky  „znalostně“  založeným  ekonomickým  aktivitám  zejména  ve
zpracovatelském průmyslu a strategických službách.

Resume
Jihomoravský  kraj  region  has  a  high  technological  potential  thanks  to

tradition and orientation of tertiary education in the city of Brno. The development
of modern technologies in manufacturing industry is to greater extent influenced by
the  state  of  restructuring  of  particular  branches.  On  one  side  dynamically
developing chemical  and  pharmaceutical  production  and  research  together  with
electrical  engineering  generate  effects  influencing  also  other  factors  such  as
demand for qualified labour force, increase of international prestige of the whole
region. On the other side unfinished restructuring particularly of Brno engineering
companies hinders the development of this branch. After finishing restructuring and
finding strategic partner for these companies there is an opportunity of innovative
potential restoration even in this traditional south Moravian branch. Large transfer
workplaces –  South Moravian Innovative Centre and Czech Technological Park
Brno  are  an  important  contribution  to  implementing  modern  technologies  into
practice. The full utilization of scientific-technological, industrial and labour force
potential can make Jihomoravský kraj region a dynamically developing region with
a strong centre in Brno, region attractive for prestigious foreign investors into hi-
tech branches, region prospering thanks to “knowledge” based economic activities
particularly in manufacturing industry and strategic services.
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CESTOVNÝ  RUCH  AKO  IMPULZ  REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKO – MAĎARSKÉHO  POHRANIČIA OKRESU KOMÁRNO 

Alena Dubcová, Hilda Kramáreková

Abstract:  The  article  is  focused on  factors  of  the  tourism development  in  the
Komarno district, based on perception of the border by inhabitants of the Slovak
and Hungarian borderland and SWOT analysis. The article also deals with cross-
border perspectives of this district.

Key words:  perception of  the  border,  Komarno district,  factors  of  the tourism
development, SWOT analysis, cross-border perspectives

Úvod 
Jedným  zo  špecifických  cieľov  regionálneho  rozvoja  Slovenska  je  aj

podpora cestovného ruchu, ktorý je v súčasnosti jedným z akcentovaných prvkov
endogénneho rozvoja území – a to na rôznej hierarchickej úrovni.  

Cieľom  príspevku  je  na  tejto  báze  prezentovať  rozvoj  špecifického
(pohraničného)  mezoregiónu  okresu  Komárno,  v ktorom  síce  existovali
deklarované predstavy lokálnych lídrov o  jeho rozvoji (vízia vytvorenia strediska
cestovného  ruchu  medzinárodného  významu  na  základe  rastúceho  prílevu
zahraničných  turistov,  rozvoj  malého  a   stredného  podnikania,  vznik  nových
pracovných príležitostí), avšak akceptovateľná koncepcia rozvoja cestovného ruchu
až donedávna chýbala. 

Teoreticko-metodologické aspekty
Významnou  súčasťou  podpory  v  rámci  programu  Phare  je  cezhraničná

spolupráca,  chápaná  ako  kľúčový  prvok    predvstupovej  stratégie.  Riešenie
problémov v prihraničných regiónoch má priniesť pozitívne rozvojové momenty  a
tendencie pre regióny na oboch stranách hranice. 

K  problematike  témy príspevku bolo  spracovaných viacero  prác.  Priamo
riešeného územia sa týkajú štúdie napr. Dubcová, A. -  Kramáreková, H. (2003),
Bagitová,  J.  (2003),  Dubcová,  A.  (2002),  Kramáreková,  H.  –   Oremusová,  D.
(2002),  Krogmann,  A.   (2002).   Komparatívny  význam  majú  napr.  práce
Rajčáková, E. – Švecová, A. (2003), Spišiak, P. (2002), Drgoňa, V. (2001).

Z metodologického  hľadiska  boli  popri  komplexnej  geografickej  analýze
územia so zameraním na CR využité aj poznatky z anketového výskumu vnímania
štátnej hranice a metódy regionálnej analýzy.

Širšie územné vzťahy okresu Komárno 
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Širšie územné vzťahy okresu je možné posudzovať vo vzťahu ku viacerým
faktorom.

Okres Komárno  (1 100 km2, 107 355 obyvateľov k r. 2003) sa nachádza
v južnej  časti  západného  Slovenska,  na  ľavom  brehu  Dunaja  v južnej  časti
Podunajskej  nížiny.  Bezprostredne  susedí  so  župou  Komárom –  Esztergom na
maďarskej  strane.  Ráz využitia  územia i  formovanie osídlenia  okresu Komárno
jednoznačne ovplyvnila rieka Dunaj so svojimi prítokmi a inundačným územím.
Sledované územie sa prakticky celé nachádza na Podunajskej rovine, do východnej
časti  zasahuje  Podunajská  pahorkatina.  V súvislosti  s prírodnými  danosťami  sa
vyvíjala  aj  hospodárska  základňa  predmetného územia -  ťažiskové hospodárske
odvetvie prakticky celého okresu je poľnohospodárstvo a potom priemysel. 

Okres  Komárno  predstavuje  nodálny  región  tvorený  prevažne  stredne
veľkými až veľkými vidieckymi sídlami, ktoré sú s okresným mestom Komárno
spojené pracovno-obslužnými väzbami a širokou paletou funkcií. Štatút mesta majú
iba tri sídla (Komárno, Hurbanovo a Kolárovo). 

Dopravná  poloha  okresu  je  výhodná  –  je  dobre  dostupný  cestnou,
železničnou i lodnou dopravou. Okres je križovatkou ciest I. a II. triedy, ktoré sa
mimo územia okresu napájajú na dôležité cesty celoštátneho a  medzinárodného
významu.  V regionálnej  štruktúre  širšieho  zázemia  má okres  tranzitný význam.
V Komárne sa okrem dôležitého cestného a železničného hraničného prechodu do
Maďarska  nachádza  aj  významný  dunajský  prístav,  na  Dunaji  v SR  najväčší.
Relatívne  blízko  sa  nachádzajú  i  3  medzinárodné  letiská  -   v Bratislave,  vo
Schwechate a v Budapešti. 

Územie  okresu Komárno je aj súčasťou Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. 

Percepcia hranice 
Štátna  hranica  vytvára  kontaktnú  líniu  medzi  dvoma  štátmi,  čím

vytvára  politickú  a ekonomickú  bariéru  rôznej  intenzity.  Nie  vždy  však
musí pôsobiť obmedzujúco. Anketový výskum (Bagitová, 2003) pôsobenia
a  vnímania  hranice  obyvateľmi  v  r.  2001  -  2002  v sledovanom
pohraničnom  území  okresu  Komárno  a  župy  Komárom-Esztergom  na
vzorke 11 936 obyvateľov (6 763 na území SR, 5 173 na území Maďarska)
ukázal, že respondenti hranicu považujú za čosi celkom normálne, hranica
na  nich nepôsobí  ako bariéra  (mapa  č.  1).  Jej  negatívny vplyv je  tlmený
napr. dobrou dopravnou prepojenosťou. Dôvody cezhraničnej migrácie sú
značne  rôznorodé,  môžu  byť  ekonomické,  sociálne,  rekreačné,   atď.
Najčastejšie  sú  zastúpené  práve  dôvody  ekonomické  -   z  nich  sú
dominujúce nákupy a návšteva príbuzných alebo známych, resp. aj vhodné
pracovné  príležitosti  (denná  odchádzka  z okresu  Komárno  do  susedného
štátu  za  prácou  v   r.  2001  bola  542  obyvateľov,  t.  j.  55,9%  z celkovej
odchádzky  do  zahraničia).  Zjednocujúcim  jazykom  pohraničia  oboch
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štátov  je  maďarčina,  ktorá  umožňuje  intenzívne  sa  zaujímať  o   život
v susednom štáte. 

Faktory rozvoja cestovného ruchu   
Okres Komárno má pre  rozvoj cestovného ruchu veľmi dobré podmienky –

z  hľadiska polohy,  prírodných podmienok i  kultúrnohistorických daností. 
Významným  faktorom  je  strategická  poloha pri  štátnych  hraniciach

s Maďarskom a  pri  dôležitej  medzinárodnej  vodnej  dopravnej  ceste  po  Dunaji.
Priamo v Komárne  sa križuje  významná cestná  trasa  sever-juh s  trasou západ-
východ a navyše aj s tokom Dunaja, ktorého dopravný, a tým aj turistický význam,
sa zvyšuje. K jeho rastu prispieva aj prevádzka kanála Rýn-Mohan-Dunaj, vodného
diela  Gabčíkovo  aj  splavnenie  dolného  toku  rieky  Váh.  Základom  celého
rekreačného  systému,  a  to  aj  na  regionálnej  úrovni,  je  sieť  vodných  tokov,
predovšetkým Dunaja s ústiacim Váhom a Nitrou práve na území mesta. Vodné
toky a plochy (ramená, bagroviská) vytvárajú v okrese veľmi dobré podmienky pre
rozvoj  všetkých  druhov  vodných  športov.  Výskyt  termálnych  vôd  je  navyše
predpokladom  pre rozvoj kúpania v termálnych vodách, príp. pre rozvoj liečby na
komunálnej  resp.  aj  regionálnej  úrovni.  V  súčasnosti  zatiaľ  existujú  termálne
kúpaliská iba v Komárne a v Patinciach. Mesto Komárno má týmto možnosť stať sa
významným tranzitným a turistickým centrom stredoeurópskeho významu. 

Kultúrno-historické  predpoklady  sú  zaujímavé  z aspektu  poznávacieho
cestovného ruchu. Napr. komárňanský pevnostný systém je jedným z najväčších v
strednej Európe, sú tu početné rímske pamiatky - napr. rímsky kastel v obci Iža,
z aktuálnej  architektúry  je  pozoruhodné  Námestie  Európy  v Komárne  a  pod.).
Popri   týchto predpokladoch  sa  môžu uplatniť aj  doplnkové aktivity súvisiace
napr.  s  jazdectvom, športovým rybolovom (napr.  na mŕtvych ramenách Váhu a
Dunaja),  pobytom  pri  vode,  gastronómiou,  cykloturistikou  (medzinárodná
Dunajská  cyklomagistrála,  Vážska  cyklomagistrála),  poznávacím  cestovným
ruchom spojeným napr. s  ochutnávkou vín Podunajskej vinohradníckej oblasti  a
pod.  Návštevníkom okresu však slúži prevažne základná infraštruktúra CR (mapa
č. 2).

Okres  Komárno  má v CR Nitrianskeho kraja  významné postavenie.
Po  okrese  Nitra  a   Nové  Zámky  patrí  domácimi  a  zahraničnými
návštevníkmi  k najnavštevovanejším  územiam.  Na  študovanom  území
ubytovacie  zariadenia  CR  v r.  2003  navštívilo  spolu   20 841  hostí,
v ktorých  prevažovala  domáca  klientela  (13  402)   nad  zahraničnou  (7
439). Vývoj návštevnosti  okresu Komárno za obdobie rokov 1997 – 2003
dokumentuje graf č. 1. 

Graf   č.  1  –  Vývoj  návštevnosti   v ubytovacích  zariadeniach  okresu
Komárno v období rokov 1997 - 2003
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Okres  Komárno  navštevuje  väčší  počet  návštevníkov s pobytom do
24 hodín alebo kratšie (či už  domáci ale i zahraniční),  najmä z okolitých
okresov  alebo  z  Maďarska,  ktorí  síce  ubytovacie  možnosti  nevyužívajú,
avšak  využívajú  ďalšie  služby  cestovného  ruchu  (napr.  termálne
kúpaliská,  pri  vode  a vodných športoch,  na  obhliadke  mesta  alebo  iných
zaujímavosti  regiónu  a  pod.).  V roku  2003  počet  prenocovaní
v zariadeniach CR dosiahol hodnotu 55 730, z toho na domácich pripadlo
32 701 a na zahraničných 23 029. Priemerný počet prenocovaní (2,7 dňa)
poukazuje na preferenciu krátkodobých pobytov tak u domácich (2,4 dňa)
ako  i  zahraničných  hostí  (3,1  dňa).  Vývoj  počtu  prenocovaní  domácich
ale i zahraničných návštevníkov regiónu Komárno za obdobie rokov 1997
–  2003   mal  kolísavý trend  (graf  č.  2.).  Na   zahraničnej  návštevnosti  sa
najviac podieľajú  návštevníci z  Česka,  Nemecka, Maďarska a  Poľska. 

Graf   č.  2  –  Vývoj  počtu prenocovaní  v ubytovacích zariadeniach okresu
Komárno v období rokov 1997 – 2003
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SWOT analýza
Detailná geografická analýza územia z  aspektu cestovného ruchu vytvorila

informačný rámec pre identifikáciu základných problémov rozvoja v území. SWOT
analýza vytvára ich klasifikáciu a  zároveň aj  bázu tvorby odporúčaní pre rozvoj
regiónu.  
Silné stránky:

-  výhodná geografická  poloha  okresu  Komárno ako  strediska  cestovného
ruchu  v dobrej  dostupnosti  troch  hlavných  európskych  miest  (100  km  od
Bratislavy, 150 km od Viedne, 120 km od Budapešti), relatívne dobrá dopravná
dostupnosť  vrámci Slovenska i zo susedného Maďarska, susedstvo s Maďarskou
republikou,  výskyt  geotermálnych  prameňov,  z ktorých  sa  niektoré  aktívne
využívajú  pre  potreby  rekreácie  a  pri  liečbe  niektorých  kĺbových  ochorení,
zachovaná a nenarušená príroda, množstvo prírodných rezervácií so vzácnou flórou
a faunou, prírodný potenciál vhodný pre vykonávanie rôznych rekreačných aktivít,
ako napr. pobyty pri vode, vodná turistika a vodné športy, rybolov, cykloturistika a
poznávacia  turistika,  vidiecky  turizmus  a  agroturistika,  bohatá  ponuka
organizovaných  podujatí  miestneho  a  medzinárodného  významu,  typická
gastronómia, kladný vzťah miestneho obyvateľstva k návštevníkom a ich ochota
zapájať sa do rozvoja cestovného ruchu v okrese, zachovaný a jedinečný kultúrno –
historický  potenciál,   vybudovaný  prístav  na  Dunaji  (najväčší  na  Slovensku),
prevádzkovaná lodná doprava na Dunaji,
Slabé stránky:

-  málo  diverzifikovaná  hospodárska  základňa,  nedostatočne  využívaný
rekreačný  potenciál  územia  (napriek  celoročnému  potenciálnemu  využitiu  iba
sezónny charakter územia), nevyhovujúci stav kultúrnych pamiatok, nedostatočná
kvalita a lokalizácia služieb CR, nedostatočne rozvinutá sieť doplnkových služieb

217



pre  cestovný  ruch,  jazykové  bariéry  pri  poskytovaní  služieb  zahraničným
návštevníkom,  slabá  spolupráca  subjektov  pôsobiacich  v cestovnom  ruchu,
nedostatočná aktivita pri tvorbe a ponuke balíkov služieb určených pre vybrané
cieľové  skupiny,  nedostatočne  vybudované  cyklotrasy,  nedostatočné  využívanie
finančných  nástrojov  a  podporných  programov  v oblasti  cestovného  ruchu,
absencia prieskumov v cestovnom ruchu.
Príležitosti:

-  využitie   potenciálu  ľudských  zdrojov  v existujúcich  združeniach
cestovného  ruchu,  výstavba,  resp.  skvalitňovanie  úrovne  ubytovacích
a stravovacích zariadení (napr.  výstavba trojhviezdičkového hotela  Milénium na
Nádvorí  Európy  v Komárne),  využívanie  existujúceho  prístavu  v Komárne  pre
účely  osobnej  lodnej  dopravy,  vybudovanie  riečnych  výletných  a  športových
prístavov na Dunaji, Váhu a Nitre, využívanie cyklotrás Dunajskej a Vážskej, ktoré
prechádzajú  územím regiónu,  vysoký podiel  tranzitných návštevníkov,  tvorba  a
realizácia  spoločných  rozvojových  plánov  a cieľov  na  cezhraničnej  báze,
vybudovanie  resp.  dobudovanie  termálnych  kúpalísk  s komplexom  kultúrnych
a športových, rekreačných a zdravotných   zariadení, využitie potenciálu voľných
výrobných priestorov a kvalifikovanej pracovnej sily pre rozvoj cestovného ruchu,
rozvoj nových foriem CR (agroturistika, vínna turistika atď.) na báze prírodného
a kultúrno-historického potenciálu  s novými produktami cestovného ruchu, 
Ohrozenia:

- lepšia vybavenosť materiálno–technickej základne a vyššia kvalita služieb
v konkurenčných  okresoch,  výraznejšia  propagácia  konkurentov,   nízka  úroveň
reálnych  miezd  obyvateľstva,  vysoká  miera  nezamestnanosti  a  rast  sociálno  –
patologických  javov,  absencia  kvalitatívneho  prieskumu  trhu  v zariadeniach
cestovného ruchu, ktorý by vyjadroval spokojnosť návštevníkov okresu s rozsahom
a  kvalitou  poskytovaných  služieb,  možný  konflikt  medzi  rozvojom cestovného
ruchu a kvalitou životného prostredia. 

Cezhraničná perspektíva  územia
Medzinárodná spolupráca vždy zohráva veľmi dôležitú súčasť nielen vývoja

štátov  ale  aj  jednotlivých  pohraničných  regiónov.  Cieľom  smerovania
medzinárodnej  spolupráce   aj  v okrese  Komárno  je  podpora  sociálno-
ekonomického rozvoja územia. 

Cezhraničná spolupráca obcí po oboch stranách hranice existuje a rozvíja sa
hlavne na základe dobrých priateľských vzťahov a kultúrnych tradícií. Spolupráca
na úrovni obcí,  prípadne združení obcí,  má však dosiaľ  prevažne charakter  iba
jednorazovo  zameraných aktivít,  z  ktorých však viaceré  môžu stáť  na  začiatku
strategickej spolupráce. Tento typ spolupráce, deklarovaný viacerými bilaterálnymi
dohodami,  sa  formuje  na  úrovni  regiónu,  miest  či  mikroregionálnych  združení.
Z aspektu  CR  sú  akcentované  nasledovné  spoločné  ciele  -  zvýšiť  príťažlivosť
regiónu,  zosúladiť  rozvoj  dopravy,  zosúladiť  rozvoj  hospodárstva  a cestovného
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ruchu,  zachovať  spoločné  kultúrne  dedičstvo,  úspešná  účasť  vo  finančných
programoch Európskej únie, koordinácia spoločných projektov a programov a ich
realizácia.

Významnú aktivizačnú úlohu v ostatnom období zohrávajú na území okresu
združenia  obcí  -  napr.  „Združenie  obcí  dolného  Žitného  ostrova“  a  „Most
priateľstva“, ktoré spolupracujú s  cezhraničnými partnermi. Realizujú sa viaceré
spoločné  projekty,  z ktorých je  teraz  napr.  aktuálne  budovanie  prístavu v Moči
a v Dunaalmás s využitím pre cestovný ruch.

V prípade miest Komárno a Komárom môžeme hovoriť o úzkej spolupráci
najmä v oblasti kultúry a športu. Zo spoločne usporiadavaných podujatí sú tradičné
napr.  Komárňanské dni (v máji  2003  sa  uskutočnil  12.  ročník tohto festivalu),
medzinárodný beh Komárno-Komárom (v roku 2003 to bol 29. ročník behu) a pod 

Spoluprácu  podnikateľských  subjektov  v regióne  umožňuje  Regionálna
rozvojová  agentúra   (RRA)  v   Komárne.  Výsledkom  sú  finančné  podpory  z
 viacerých  finančných  fondov  (napr.  Eximbanka,  PHARE,  SAPARD,  ISPA)
podnikateľských  aktivít  v obciach  Veľké  Kosihy,  Komárno,  Kravany  nad
Dunajom, Okoličná na Ostrove a i. Pri tejto organizácii je vytvorené aj Centrum
rozvoja  podnikania,  kde  pomáhajú  záujemcom v   získavaní  finančných zdrojov
právnym  poradenstvom.  Toto  centrum  spolupracuje  i s  nadáciou  „Kézfogás“
(Podanie  ruky)  v Budapešti,  ktorá  poskytuje  pomoc  pri  platení  úverov  a pod.
V týchto spoločnostiach existuje aj databáza informácií o exportných možnostiach
výrobných  a podnikateľských  subjektov.  Informácie  pre  podnikateľskú  sféru
o konaní  významných  veľtrhov  a   výstav  v partnerských  zahraničných  regiónov
a o nových  formách  cezhraničnej  spolupráce  poskytujú  neziskové  organizácie
Euroglobal a Palatinus, ktorá majú spoločné sídlo s RRA.

Záver
Neznepokojúce  prostredie,  stabilita  hranice,  minimálna  jazyková  bariéra

(ovládanie  maďarského  jazyka  po  oboch  stranách  hraníc),  dobrá  dopravná
prepojenosť,  možná mobilita a využívanie potenciálu územia sa odráža v čoraz
intenzívnejšej cezhraničnej spolupráci a v postupnom príleve investícií do rôznych
oblastí  hospodárstva  –  vrátane  CR.  Najmä  oblasť  CR,  prostredníctvom tvorby
nových produktov, využívajúcich prírodné a kultúrne danosti  po oboch stranách
hranice,  môže  znamenať  ďalší  impulz  rozvoja   pohraničného  územia.  Viaceré
jedinečnosti  nielen celonárodného ale  i  celoeurópskeho významu. sú kapitálom,
ktoré by pohraničné územia po oboch stranách hranice mohli i mali využívať.
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TOURISM  AS  AN IMPULSE  OF  REGIONAL DEVELOPMENT
OF  THE  SLOVAK–HUNGARIAN BORDERLAND (THE

KOMARNO DISTRICT CASE STUDY)

Resume
Komarno district  has very good preconditions for tourism development –

from  the   localisation,  nature  and  culture-historical  point  of  view.  The terrain
research in both parts of the borderline (in 2001 – 2002) shows, that respondents
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(11 936 inhabitants) don´t consider border as a barrier. Komarno district after Nitra
and  Nove Zamky districts belongs to the  most attendedt territories of the Nitra
county. In  2003, accomodation facilities visited  by 20 841 guests, in which home
visitors (13 402) predominated on foreign ones (7 439). Cross-border cooperation
of  municipalities  on  the  both  parts  of  the  border  is  developed  on  the  base  of
friendly  relationships   and  cultural  traditions,  but,  in  present,  they  still  have
character of one-off activities predominantly.

A satisfying environment, stability of the border, a minimal language barrier,
cross-border  mobility,  good  traffic  interconnection,  renewal  of  the  economical
activities - that can help to development of border area of Slovakia and Hungary. In
present  time  tourism  is  an  excellent  way  of  cooperation  among  borderline
territories and the Komarno-Komarom districts is a typical example of it.

Diagram 1 – Attendance development  in accomodation facilities of 
                    the Komarno district in 1997 - 2003 
Diagram 2 – Number of overnight stays development in  
                    accomodation facilities of the Komarno district in 1997    
                     – 2003 
Map 1 – Perception of border line by population of the Slovak –
              Hungarian borderland  
Map 2 – Selected services for tourism development  in Komarno 
              district
Map 3 – Selected tourism attractions  of the Slovak – Hungarian
              borderland  
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Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
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DOSTUPNOSŤ V RÁMCI MESTA GALANTA

Ladislav Tolmáči, František Križan 

Abstract:  This paper investigates accessibility on the micro level in the town of
Galanta  (internal  accessibility of  the  town).  We used various network (cycling,
foot,  bus)  for  the  research.  The  investigated  objects  were  the  most  significant
townforming objects, individual urban parts and housing estates, or neighbouring
village.

Key words: internal accessibility of town, network, Galanta.

Úvod
Štúdiom dostupnosti sa zaoberá viacero slovenských geografov, ale

ani jeden z nich neskúmal dostupnosť na mikroúrovni v rámci  samotného
mesta  (sídla),  čo  je  cieľom  predkladanej  štúdie.  Dostupnosti  a jej
metodike  sa  na  úrovni  mesta  venuje  napríklad  Kitamura  et  al. (1981)
alebo  Wu  a Miller  (2001)  a i.  Dostupnosť  samotných  mestoobslužných
funkcií  mesta  je  rovnako  dôležitá  ako  dostupnosť  mesta  samotného  v
rámci určitej  skúmanej siete na vyššej hierarchickej úrovni. Obyvateľstvo
je  v sledovanom  území  nútené  využívať  rozličné  siete  na  dosiahnutie
skúmaných cieľových bodov. V závislosti od vzdialenosti či dostupnosti je
možné parciálne odvodiť množstvo ostatných ukazovateľov ako napríklad
cenu  nehnuteľnosti  v tej  –  ktorej  lokalite  mesta.  Týmto  sa  však
predkladaná  štúdia  nezaoberá.  Jej  cieľom  je  poukázať  na  možnosti
sledovania  dostupnosti  –  ako  jedného  z ukazovateľov  v humánnej  resp.
regionálnej geografii na mikroúrovni. 

V prvej  časti  článku  sa  venujeme  vymedzeniu  pojmu  dostupnosť
a jej  chápaniu  v zmysle  nášho  výskumu.  V druhej  časti  analyzujeme
použitú  metodiku,  ktorá  vychádza  zo  všeobecne  platných  teórií
dostupnosti.  V nasledujúcej  časti  sú  predtým  definované  metodické
postupy  použité  na  danom  konkrétnom  príklade.  V tejto  časti  je  zo
získaných  poznatkov  zkonštuovaný  aj  príkladový  graf.  V poslednej
kapitole  sú  zosumarizované  výsledky,  ku  ktorým sme  prišli  pri  výskume
problematiky dostupnosti. 

Vymedzenie pojmu dostupnosť
Dostupnosť je študovaná viacerými vednými disciplínami a preto sú

tomuto  pojmu  dodávané  viaceré  významy  a zmysly.  Aplikované  miery
dostupnosti  sú v priamej  úmere so  sledovanými cieľmi.  Ako Moris  et  al.
(1978)  podotýkajú,  určitý  stupeň  variácie  vo  výskume  dostupnosti  je
nevyhnutný  vzhľadom  k tomu,  že  vyhradenie  definície  závisí  od
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zamýšľanej  aplikácie.  Z toho  dôvodu  je  nutné  definovať  dostupnosť
z hľadiska  nami  skúmanej  problematiky.  K tomu  nám poslúžia  definície
viacerých geografov zaoberajúcich sa touto problematikou. Tak napríklad
Geurs  a Ritsema  van  Eck  (2001)  charakterizujú  dostupnosť  ako  rozsah,
v ktorom  dopravný  systém  umožňuje  (skupinám)  individuám  alebo
tovarom  dosiahnuť  aktivity  alebo  destinácie  prostriedkami  (ich
kombináciou) dopravného systému. Sú však aj jednoduchšie, ale nie menej
výstižné  definície  dostupnosti  ako  napríklad  definícia  Dalvina  a Martina
(1976),  ktorá  tvrdí,  že  dostupnosť  je  ľahkosť,  s ktorou  akákoľvek
priestorová aktivita  môže byť dosiahnuteľná z určitého miesta používajúc
konkrétny dopravný spôsob. Vo všeobecnosti všetky definície dostupnosti
chápu  dostupnosť  ako  vlastnosť  uzla  (v rámci  skúmanej  siete)
charakterizovanú  hlavne  geografickou  polohou  tohto  uzla  ku  ostatným
uzlom resp. ku skúmanej sieti.

Použitá metodika a postup práce
Dostupnosť  ako  jeden  zo  základných  pojmov  humánnej

a regionálnej  geografie  (Tolmáči,  2002)  možno  charakterizovať  na
viacerých úrovniach:
- makroúroveň  –  napr.  dostupnosť  mesta  v rámci  železničnej  siete

Európy,
- mezoúroveň – napr. dostupnosť mesta v rámci ostatných miest štátu,
- mikroúroveň – napr. vnútorná dostupnosť mesta.

V tejto  práci  sa  budeme  zaoberať  dostupnosťou  na  mikroúrovni  –
v rámci mesta Galanta. 

Pri  výskume  sme  vychádzali  z troch  sietí  dostupnosti.  A to
cyklistickej  siete, pešej  siete  (“sieť  pre  chodcov“)  a  MHD.  Za  uzly  sme
zvolili  vybrané  objekty  s  mestotvornou  funkciou.  Sú  to  –  mestský  úrad
(MÚ),  nemocnica  (H),  železničná/autobusová  stanica  (ST),  polícia  (PO),
firma Samsung (SG), pošta (PT), športové stredisko (ŠS), reštaurácia (RE)
a gymnázium (GY).  všetky mestské častí (NS, JA, HO),  obce Matúškovo
(MA), Gáň (GŇ) a niekoľko sídlisk prípadne ich zoskupenia (KO, SE, CJ,
ND  SNP,  RŠ,  KS).  Ďalej  sme  skúmali  dostupnosť zastávok  MHD
z vybraných bodov resp. opačne dostupnosť cieľových bodov zo zastávok
MHD. Športové stredisko sme vyberali  na základe najväčšej  koncentrácie
športových  aktivít  a reštauráciu  podobným  spôsobom.  Spoločnosť
Samsung  Elektronics  Slovakia,  s.r.o.  ako  cieľový  bod  sme  vybrali
z hľadiska  jej  významu v meste  i v širšom okolí.  Obec  Matúškovo a  Gáň
zase  kvôli  ich  blízkosti  k mestu.  Dostupnosť  sídlisk  sme  merali  z ich
geometrického stredu, v mestských častiach sme vychádzali z autobusovej
zastávky  a v obciach  z ich  obecného  úradu.  Tieto  body  sme  skúmali
z hľadiska  rôznych  mier  dostupnosti,  pričom tak  pri  cyklistikckej  ako  aj
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pešej dostupnosti sme sa pohybovali po čo najkratšej ceste, avšak v rámci
pravidiel  cestnej  premávky to znamená, že cez cestu sme prechádzali cez
vyznačené  prechody,  dodržovali  sme  jednosmerné  cesty  a nechodili  po
vyšlapaných chodníkoch cez mestskú zeleň. Na bicykli sme sa pohybovali
rýchlosťou okolo 15 km.h-1 a pešo asi 5 km.h-1. 

Pri  výskume  sme  vychádzali  z týchto  mier  dostupnosti  (podľa
Tolmáči, 2002):
- Dst  1  –  metrická  dostupnosť,  ktorú  možno  definovať  ako  sumu

vzdialeností  (času,  nákladov),   ktoré treba prekonať,  aby sa obyvateľ
vybraného mesta (sídliska) dostal do každého (zvlášť) uzla siete. Čím
je  dostupnosť  uzla  menšie  číslo,  tým lepšiu  dostupnosť  má skúmaný
vrchol (uzol, sídlisko).

- Dst 2 – uzol je dostupný (zapojený) do siete, pokiaľ existuje spojenie
siete  a uzla  v zmysle  MHD.  Ako  kritérium  sme  zvolili  časovú
vzdialenosť uzla od zastávky do 5 min (pešia sieť). 

- Dst  3  –  topologická  nepriama  dostupnosť  uzla  v sieti  je  počet  línií
(hrán  grafu),  ktoré  treba  prekonať,  aby  sa  cestujúci  z uzla  dostal  do
všetkých ostatných uzlov v sieti (každého zvlášť).

Výstup
Metrická  dostupnosť  (Dst  1)  v  rámci  mesta  Galanta  v sieti  “pre

chodcov“ vykazuje značnú variabilitu. Najlepšie dostupný uzol z množiny
uzlov nami skúmaných v tejto sieti je polícia a naopak najhoršie dostupný
uzol  je  mestská  časť  Javorinka.  Zo sídlisk  je  najlepšie  dostupné sídlisko
Revolučná  štvrť  a najmenej  dostupné  sídlisko  Sever.  Túto  istú  mieru
dostupnosti  v rámci  cyklistickej  siete  má  najlepšiu  sídlisko  Revolučná
štvrť  a najhoršiu  obec  Gáň.  Zo  sídlisk  je  na  tom  najhoršie  opäť  Sever.
Z mestských  častí  v oboch  sieťach  metrickej  dostupnosti  najlepšie
hodnoty dosahujú Hody a najhoršie zase Javorinka. 

Druhá  skúmaná  miera  dostupnost  (Dst  2)  odlišuje  od  seba  uzly
zapojené do siete MHD od ostatných v zmysle nami vymedzeného kritéria.
Vyše  60%  skúmaných  uzlov  je  v tomto  zmysle  pozitívne  hodnotených.
Z mestských častí nie je do siete MHD zapojená Nebojsa,  zo sídlisk je  to
ul.  Krásna  a  Kolónia z mestoobslužných  uzlov  zase  pošta  a športové
stredisko, z ostatných uzlov sú to obec Gáň a Samsung. 

Posledná  skúmaná  miera  dostupnosti  (Dst  3)  bola  skúmaná  iba
u tých  uzlov,  ktoré  sú  napojené  na  sieť  MHD.  Podľa  tejto  miery  je
najlepšie  dostupným  uzlom  železničná/autobusová  stanica  a najmenej
dostupným  miestna  časť  Hody.  Najlepšie  dostupným  sídliskom  sú
Clementisove sady spolu s Jasom a najhoršie sídlisko Revolučná štvrť.
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Obrázok 1. Vnútorná dostupnosť Galanty vo vybraných sieťach. 

Záver  
Dostupnosť je jeden z významných faktorov územného plánovania a

urbanizmu  a  aj preto  je  dôležité  sledovať  ju.  Geografický  prístup  môže
poskytnúť nové pohľady a poznatky k tejto problematike, pričom najlepšie
výsledky  možno  dosiahnuť  v  zmysle  multidisciplinárneho  ponímania
dostupnosti. Galanta sa ukázala ako vhodné mesto pre skúmanie vnútornej
dostupnosti  mesta.  Pri  21  uzlov  v rámci  cyklistickej  a pešej  siete  resp.
v rámci  MHD  sme  analyzovali  tri  vybrané  miery  dostupnosti.  Najlepšiu
metrickú  dostupnosť  v pešej  sieti  má  uzol  polícia  a najhoršiu  uzol
Javorinka.  Súvisí  to  s ich  centrálnou  resp.  periférnou  polohou.  Rovnaký
záver  možno  vyvodiť  aj  v sieti  cyklistickej,  kde  najlepšie  hodnoty
vykazuje  sídlisko  Revolučná štvrť  a najhoršiu  obec Gáň.  Zmena v poradí
dostupnosti  uzlov  súvisí  s nehomogenitou  skúmanej  pešej  a cyklistickej
sieti. Táto miera dostupnosti odhalila výrazné rozdiely medzi jednotlivými
uzlami  v meste.  Najlepšie  dostupným  sídliskom  v tomto  zmysle  je
Revolučná  štvrť  a najhoršie  zase  sídlisko  Sever.  Z mestských  častí
Galanty  sú  na  prvom  mieste  Hody  a na  poslednom  Javorinka.  To  však
nekorešponduje napríklad  s počtom obyvateľov  v týchto  častiach,  ktorým
zrejme horšia dostupnosť neprekáža,  čo je  vykompenzované MHD. Tento
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aspekt  sme  sledovali  ďalšími  ukazovateľmi  dostupnosti.  Podľa  druhej
aplikovanej  miery  dostupnosti  je  do  siete  MHD  zapojených  vyše  60%
skúmaných  uzlov  v rámci  vzdialenosti  3  minúty  uzla  od  zastávky.  Keď
sme  aplikovali  vzdialenosť  5  minút,  tak  sa  množina  uzlov  zväčšila  na
80%.  Pritom  polovica  z takto  nedostupných  uzlov  predstavujú  sídla,
v ktorých katastri  MHD zastávka  vôbec  nieje.  Tento  handicap  je  riešený
častou  medzimestskou  autobusovou  dopravou,  na  ktorú  sú  tieto  uzle
napojené.  Posledná  miera  dostupnosti  bola  skúmaná  len  v prípade,  keď
bol  uzol  zapojený  do  siete  MHD  podľa  Dst  2  (60%  uzlov).
Neprekvapujúco  je  najlepšie  dostupným  uzlom  železničná/autobusová
stanica  z dôvodu  funkcie  tohto  uzla.  Najmenej  dostupným  uzlom  je
miestna  časť  Hody.  Aj  napriek  periférnej  polohe  je  z  dôvodu  blízkosti
k dôležitým  uzlom  (nemocnica,  sídl.  Sever)  sieť  MHD  uzlov  týmto
smerom  hustejšia  ako  napríklad  smerom  k  tiež  periférne  situovanej
miestnej  časti Javorinka. Najlepšie dostupným sídliskom sú Clementisove
sady spolu  s Jasom kvôli  ich  dostupnosti  k dvom zastávkam siete  MHD.
Prekvapujúco  najhoršiu  dostupnosť  v  tejto sieti  má  sídlisko  Revolučná
štvrť,  ktoré  sa  v predchádzajúcich  mierach  dostupnosti  umiestňovalo  na
popredných  miestach.  Je  to  z dôvodu  excentrickej  polohy  sídliska
v súvislosti so skúmanou sieťou, kedy týmto smerom vedie iba jedna linka
MHD a iba  jedným smerom,  preto  pri  snahe dosiahnuť ostatné  uzly siete
je nutné prejsť takmer celú trasu danej linky, čo znižuje mieru dostupnosti
uzla. 
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INTERNAL ACCESSIBILITY OF TOWN GALANTA

Resume
The aim of the exploration was point out possibilities of monitoring

the accessibility as one of the indicators in human and regional geography
on micro level. Galanta was selected as a model town where we measured
accessibility  in  three  networks  (cykling,  foot,  bus).  In  this  networks  we
researched  three  various  measurements  of  accessibility.  The  first  was
metric  accessibility,  as  second  measurement  we  investigated  if  a vertex
(point) is connected with bus (MHD) network and the thrird measurement
was  topological  indirect  accessibility.  The  investigated  vertices  were
choosen: municipality (MÚ), hospital (H), railway/bus station (ST), police
(PO),  Samsung  company  (SG),  post  (PT),  sport  center  (ŠS),  restaurant
(RE),  high school (GY),  all  urban parts (NS, JA, HO), vilages Gáň (GA)
and Matúškovo (MA) and  some  housing estates  (KO,  SE,  CJ,  ND,  SNP,
RŠ, KS). In foot network has the best values of metric accessibility vertex
PO and the worst has vertex JA. In cycling network has the best values RŠ
and  worst  GŇ.  In  both  networks  it  relates  with  central  or  peripheral
lacation of vertices.  Modification in sequence of accessibility of vertices
relate  with  the  inhomogeneity  of  these  networks.  The  best  accessibility
from housing estates has RŠ and the worst has SE. From urban parts is on
first  possition  HO  and  on  last  is  JA.  According  to  second  applied
measurement of accessibility are into MHD network included 60% (80%)
of  investigated vertices if  we applied the distance  3 (5)  minutes of point
from station. Latest measurement of accessibility was investigated in case
of  vertices,  if  they  are  connected  into  MHD  network  (60%).  The  best
accessible  vertex is  ST because of  the function of  this  vertex.  The worst
accessible  is  vertex  HO and this  is  the  reason  of  proximity of  important
vertices, where MHD has station. The best accessible housing estate is CJ
because  of  proximity  to  2  stations  of  MHD  network..  The  worst
accessibility has housing estate RŠ, which in previous case was in leading
possitions.  The  reason  is  eccentric  location  of  this  vertex  in  relation  to
investigated  network.  Therefore  it  is  possible  to  conclude  that  universal
index  of  accessibility  do  not  exist.  Some  of  vertices  can  be  for  one
network very good accessible and in other network inaccessible.
Picture 1. Internal accessibility of Galanta in selected networks
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PROSTOROVÁ ANALÝZA ZATÍŽENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE POHYBEM OSOB ÚČASTNÍCÍCH SE CESTOVNÍHO RUCHU 

Emil Kudrnovký 

Abstract: The paper presents the use of GIS methods for detection of environment
tension  by tourism in  Královéhradecko  region.  In  the  project  was  used  spatial
analysis, especially interpolation. 

Keywords: tourism, spatial analysis, GIS, environment tension

Úvod
Potřeba globálně definovat  míru zatížení krajiny cestovním ruchem

vychází  z přípravy  Koncepce  ochrany  životního  prostředí
Královéhradeckého  kraje  (dále  HK  kraj).  Nebyl  čas  ani  peníze  na
podrobné dotazníkové šetření,  proto výsledky této  analýzy vychází pouze
z dostupných  údajů  cestovního  ruchu,  které  byly  zpracovány  a
vyhodnoceny pomocí GIS na hranice HK kraje. 

Zatížení krajiny dopravou probíhající v rámci CR
HK kraj zatím není zpřístupněn žádným v evropském měřítku významným

dopravním tahem, přesto je jeho dostupnost umožněna několika silnicemi I. třídy a
železničními tratěmi, díky nimž sídla kraje disponují přímým spojením s Prahou,
Pardubicemi, Olomouci a dalšími sídly České republiky, které zároveň představují
hlavní  zdroj  účastníků  cestovního  ruchu.  Velmi  důležitým  faktorem  je  také
kontaktní poloha na státní hranici s Polskem. 

Mezi základní formy dopravy, které se vyskytují na zkoumaném území, patří
silniční a železniční doprava. Letecká doprava má pouze doplňkový charakter. Jako
formu dopravy lze označit také prvky turistické dopravní infrastruktury, do které
náleží  cyklistické  trasy,  turistické  trasy,  lanovky,  vleky  apod.  –  podrobná
charakteristika těchto turistických forem dopravy je součástí následujících analýz
zatížení krajiny jednotlivými formami cestovního ruchu. 

Silniční doprava
Silniční  doprava  má  největší  podíl  na  zatížení  krajiny  ze  všech  forem

dopravy. Charakterizovat zatížení území dopravou je možné z hodnot frekvence
dopravy na jednotlivých úsecích silnic. Takové šetření provádí Ředitelství silnic a
dálnic České republiky každých pět let pod názvem „Sčítání dopravy na dálniční a
silniční  síti“,  poslední  bylo  pro  zkoumané  území  provedeno  v roce  2000.
K jednotlivým úsekům silnic jsou k dispozici údaje celoročního průměru frekvence
dopravy za 24 h (celkové i frekvence dle typu vozidla). Co by dále mohlo zpřesnit
vliv  dopravy v cestovním ruchu na zatížení  krajiny a  co  bohužel  není  součástí
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zmíněného sčítání je frekvence dopravy v pracovních dnech, víkendech a svátcích
či o prázdninách, a počet přepravených osob.

Obr. 1 Zatížení krajiny silniční dopravou v rámci cestovního ruchu
   

K charakterizování  vlivu  pohybu  účastníků  cestovního  ruchu  pomocí
motorových  vozidel  byly  vybrány  údaje  o  frekvenci  osobních  automobilů  a
autobusů (obr. 1). Z těchto hodnot nelze určit jaký podíl činí doprava cestovního
ruchu, proto  pro  zjednodušení  předpokládáme, že  je  poměr  dopravy cestovního
ruchu k ostatním funkcím dopravy stejný na všech úsecích zájmového území. 

Zatížení  území HK kraje  intenzitou dopravy za účelem cestovního ruchu
bylo  stanoveno  z  frekvence  osobních  automobilů  a  autobusů  za  24  hodin  na
jednotlivých úsecích silnic I. a II. třídy do čtyř kategorií (viz obr. 9) – malé (do 1
000 vozidel), zvýšené (1 - 5 tis. vozidel), vysoké ( 5 – 10 tis. vozidel), extrémní
(nad 10 000 vozidel). 

Železniční doprava
Železniční  síť  kraje  nepatří  k nejvýznamnějším. Zatížení  krajiny využitím

železnice  při  cestovním  ruchu  lze  hodnotit  dle  frekvence  osobních  vlaků  na
jednotlivých tratích či počtem přepravených cestujících. Tyto hodnoty České dráhy
neposkytují. 

Zatížení  území  HK  kraje  intenzitou  železniční  dopravy  za  účelem
cestovního ruchu bylo stanoveno z frekvence spojů určených pro přepravu osob
z jízdního řádu pro období 14.-20.7.2003,  kdy byla minimalizována doprava ve
školním roce.  Z  hodnot  frekvence  spojů  v  jednotlivých  dnech  byly  vypočteny
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hodnoty průměrné denní intenzity osobní železniční přepravy za jednotlivé úseky
železniční sítě.  Zatížení železniční dopravou bylo rozděleno do čtyř kategorií  –
malé (do  20  spojů denně),  zvýšené (20  – 40  spojů),  vysoké (  40 – 70  spojů),
extrémní (nad 70 spojů denně). 

Zatížení krajiny jednotlivými formami cestovního ruchu
Mezi nejvýznamnější formy cestovního ruchu, které byly hodnoceny

ve zkoumaném území,  patří  pěší  turistika,  cykloturistika,  vodní  turistika,
sjezdové zimní sporty a lyžařská turistika. Ostatní formy cestovního ruchu
byly zahrnuty již  v analýze  návštěvnosti  jednotlivých objektů  cestovního
ruchu, nejsou proto uvedeny v následujícím textu. 

Obr. 2 Zatížení krajiny pěší turistikou

Pěší turistika
Značené  turistické  pěší  trasy tvoří  na  celém území kraje  dostačující  síť,

která  umožňuje  poznání  všech  zajímavých  míst  kraje.  Intenzita  této  formy
cestovního  ruchu  není  pravidelně  sledovaným jevem,  vychází  pouze  z odhadů
v několika frekventovaných místech. Celková hustota sítě turistických tras v kraji
činí  přibližně  62,5  km/100  km2.  Intenzita  pěší  turistiky  je  maximální  v letním
období a kulminuje zejména v červenci a srpnu. Dostupné údaje o průměrné denní
frekvenci pěších turistů se vztahují  pouze k několika lokalitám a vzájemně jsou
těžko srovnatelné. Proto stanovení komplexního zatížení krajiny se předpokládá, že
frekvence pěších turistů je přímo úměrná hustotě turistických tras. Zatížení území
kraje  pěší  turistikou bylo stanoveno z hustoty turistických tras  do čtyř  kategorií
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(obr. 2) – náhodné (0 km/100 km2), malé (1 – 50 km/100 km2), zvýšené ( 51 – 150
km/100 km2),  vysoké (nad 150  km/100 km2).  Největší hustota turistických tras,
resp. největší potenciální zátěž pěší turistikou, je v oblasti Prachovských skal na
Jičínsku, na jižním hřebenu Krkonoš, v oblasti Adršpašsko-Teplických skal, v okolí
Rtyně  v Podkrkonoší,  Broumovské  stěny,  na  J  od  Náchoda  a  v  severní  části
Orlických hor.

Obr. 3  Zatížení krajiny cykloturistikou

Cykloturistika
Stejně  jako  u  pěší  turistiky  zatížení  životního  prostředí  je  možné

stanovit  pouze  za  základě  hustoty  sítě  cyklistických  tras.  V HK  kraji  je
označeno  cca  1  800  km tras.  Zatížení  území  kraje  cykloturistikou  bylo
stanoveno do čtyř kategorií (obr. 3) – náhodné (0 km/100 km2), malé (1 –
50  km/100  km2),  zvýšené  (  51  –  150  km/100  km2),  vysoké  (nad  150
km/100  km2).  Největší  hustota  cyklistických  tras  je  patrná  v oblasti
jižního hřbetu Krkonoš,  dále  v okolí  Broumovských stěn i  na jihovýchod
od Hradce Králové se hodnota pohybuje okolo 150 km/100 km2.

Analogicky  se  postupovalo  při  analýze  zatížení  dalšími  formami
cestovního ruchu – lyžařské zimní aktivity a vodáctví. 

Zatížení vyvolané pohybem návštěvníků v rámci cestovního ruchu a rekreace
Zatížení  vyvolané  pohybem  návštěvníků  za  účelem  cestovního  ruchu  a

rekreace  bylo  stanoveno  průnikem hodnot  ze  zatížení  dopravou  a  ze  zatížení
významnými  formami  cestovního  ruchu.  Zatížení  území  kraje  pohybem  bylo
stanoveno  do  pěti  kategorií  (obr.  4)  –  zanedbatelné,  malé,  zvýšené,  vysoké  a
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extrémní zatížení. Největší celkové zatížení pohybem účastníků cestovního ruchu a
rekreace  je  v oblasti  Krkonoš  směrem  do  hlavních  středisek  a  zejména  na
Náchodsku. Obecně vysoké zatížení  je  v  oblastech – Krkonoše a Orlické hory,
v okolí města Náchod směrem k Jaroměři. 

Obr. 4  Zatížení krajiny vyvolané pohybem osob 

Diskuze
Vhledem k neexistujícím metodikám a zejména nedostatku reálných

informací o  cestovním ruchu je hodnocení jeho vlivu na životní prostředí
založeno  většinou  na  předpokládaných  situacích  cestovního  ruchu
v jednotlivých oblastech kraje  a  na modelování jejich možného stavu dle
„zázemí“ jednotlivých činností spojených s cestovním ruchem. Hodnocení
vlivu  cestovního  ruchu  a  rekreace  na  životní  prostředí  bylo  provedeno
z dostupných  údajů  pouze  z globálního  hlediska.  Přesnější  hodnocení
tohoto vlivu vyžaduje ucelenější a podrobnější časoprostorové informace,
které nejsou k dispozici.  Pro názornější  interpretaci  a  hledání souvislostí
mezi  lokálními  extrémy  byly  použity  metody  lineární  interpolace  a
cestovní  ruch  byl  považován  za  spojitý  jev,  což  v některých  případech
může být považováno za zavádějící. Větší množství chyb lze předpokládat
při  hranicích  území  v důsledku  neznalosti  dat  ze  sousedních  oblastí.
Výsledky uvedených analýz obsahují  díky spojitosti  určitý podíl  „šumu“,
proto  je  nutná  korekce  odborníků  cestovního  ruchu  znalých  místních
poměrů. 
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Závěr
Pomocí  intenzity  cestovního  ruchu  je  možné  v prostředí  GIS

modelovat  potencionální  zatížení  vyvolané  pobytem osob  účastnících  se
cestovního ruchu a jejich pohybem za účelem cestovního ruchu a rekreace.
Souhrnné  zhodnocení  vlivu  cestovního  ruchu  „pohybem“  na  životní
prostředí  HK  kraje  bylo  provedeno  na  základě  výsledků  analýz
jednotlivých forem cestovního ruchu a dopravy v regionu. 
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SPATIAL ANALYSIS OF ENVIRONMENT TENSION BY THE MOVE OF
TOURISM VISITORS 

Resume
By the GIS tools and the results of tourism intensity is possible modeled the

environment tension, which is given by the visitor’s stay or by the visitor’s moving
in tourism and recreation. The biggest tension by the visitor’s moving is  in the
areas: Krkonoše (in the direction of main tourism center) and mainly in Náchodsko
region. 

Figure 1. Environment tension by the road traffic 
Figure 2. Environment tension by the walking tourism
Figure 3. Environment tension by the biking
Figure 4. Environment tension by the move of tourism visitors

Práce  byla  realizována  za  podpory  projektu  GAČR  č.205/040975  s názvem
„Využití geoinf. databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v
ČR“.
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PRŮMYSL V REGIONU NUTS II JIHOVÝCHOD – VLIV
ZAHRANIČNÍCH INVESTIC16

Josef Kunc

Abstract: Foreign investments and above all foreign direct investments became an
important factor of regional development during last years. The article attempts to
present  different  approach  of  regions  to  foreign  capital,  its  importance  and
influence  on  economy of  regions  on  the  basis  of  NUTS  II  region  Southeast,
respectively Jihomoravský kraj region and Vysočina region. It takes into account
also a question of large company risk (cases of Flextronics and Bosch Diesel) as a
possible leading company of economy of certain area. 

Keywords:  South  Moravia  Region,  Vysočina  Region,  Manufacturing  Industry,
Foreign Direct Investments

Úvod
Region  NUTS  II  Jihovýchod  je  populačně  největší  jednotkou  v rámci

nového  administrativního  uspořádání  svázaného  s potřebami  Evropské  unie.
Vnitrostátní členění profiluje z uvedeného regionu dva kraje, a to Jihomoravský a
Vysočinu,  které  jsou  nejen  z regionálně  ekonomického  hlediska  velmi  odlišné.
Přírodně  homogenní  kraj  Vysočina  s minulostí  postavenou  převážně  na
zemědělství a lesnictví, uměle industrializovaný až ve 2. polovině 20. století, bez
významnějšího  střediska  je  opakem kraje  Jihomoravského,  který dlouho čerpal
z tradice vyspělého strojírenství a textilního průmyslu, ale také velmi úrodného a
zemědělsky využívaného jihu s přirozenou aglomerací  kolem města Brna,  jehož
sféra  vlivu (především jako  administrativního, obslužného a  pracovního centra)
překračuje hranice kraje a zasahuje i do kraje Vysočina. Všechny tyto odlišnosti se
v posledních zhruba deseti  letech teoreticky nemusely projevit,  ale  prakticky se
projevily na přístupu regionů k zahraničnímu kapitálu zajímajícímu se o „investiční
vstup“  do  území.  (přestože  kraje  jako  samosprávné  prostorové  jednotky  byly
oficiálně ustaveny až k 1.1.2000). Ne však vždy takovým způsobem, jak by se snad
vzhledem k průmyslovým tradicím dalo očekávat.

Průmyslová výroba v regionu NUTS II Jihovýchod po roce 1989
Na konci roku 1989 pracovalo v Jihomoravském kraji v průmyslu 227,1 tis.

osob,  z toho  212,1  tis.  osob  ve  zpracovatelském  průmyslu  (37,6  %  všech
zaměstnaných).  V kraji  Vysočina  to  bylo  96,7  tis.,  resp.  92,7  tis.  osob  ve
zpracovatelském průmyslu (36,8 %). Mezi největší podniky na jižní Moravě patřily
především brněnské  strojírenské  či  elektrotechnické  giganty (Zetor,  Zbrojovka,
Královopolská  strojírna  a  První  brněnská  strojírna)  a  další  např.
16 Článek vznikl za podpory grantu GAČR č. 402/04/2128
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v Adamově, Blansku  a  Kuřimi,  v kraji  Vysočina  bylo  strojírenství  také
nejvýznamnějším oborem (Žďár nad Sázavou, Jihlava, Chotěboř), opomenout zde
však nelze silný obuvnický (Třebíč) a sklářský průmysl (Ledeč nad Sázavou).

Období  ekonomické transformace počínající  rokem 1990 se plnou vahou
dotklo všech průmyslových odvětví a velké většiny podniků. Není třeba zde znovu
vyzdvihovat řadu průvodních ekonomických projevů, pro potřeby tohoto příspěvku
stačí  pouze  zopakovat:  obrovský propad  v průmyslové  zaměstnanosti  do  konce
devadesátých  let,  zánik  (plná  reorientace  výroby)  řady  významných  podniků,
masivní  nárůst  nezaměstnanosti,  ustálení  zaměstnanosti  na  přelomu  20.  a  21.
století, vznik nových podniků, vstup zahraničního kapitálu. 

Jen pro srovnání, na konci roku 2002 pracovalo v průmyslu Jihomoravského
kraje 144,2 tis. osob (propad ke stavu roku 1989 na 63,5 %), ve zpracovatelském
průmyslu 136,4 tis., což znamenalo 26,6 % podíl na celkové zaměstnanosti. V kraji
Vysočina se počet pracovníků v průmyslu zastavil na hodnotě 87,3 tis. osob (90,3
% stavu roku 1989), resp. 82,3 tis. ve zpracovatelském průmyslu (37,0 % podíl na
celkové zaměstnanosti,  tedy více než v roce 1989!).  Přestože se zaměstnanost
v průmyslu ve vyspělých zemích EU pohybuje spíše kolem hranice 30%, není vyšší
zaměstnanost  v  průmyslu  v kraji  Vysočina  projevem  negativním,  ale  naopak
z regionálního  pohledu  na  ekonomiku  kraje  zcela  pozitivním.  Růst  počtu
zaměstnanců v posledních pěti letech je přitom vázán výhradně na zpracovatelský
průmysl,  těžba  a  zpracování  nerostných  surovin  v obou  krajích  již  prakticky
neexistuje  a  největší  rozvodné společnosti  v rukou zahraničních  vlastníků stavy
zaměstnanců spíše redukují. 

Přímé zahraniční investice (FDI) v regionu NUTS II Jihovýchod
V České  republice  nebyl  do  konce  roku  1997  přístup  k zahraničním

investicím příliš vstřícný. Teprve o rok později byl vládou ČR schválen poměrně
rozsáhlý  systém  investičních  pobídek  nejen  pro  zahraniční,  ale  i  tuzemské
investory.  Předpokladem pro  získání pobídky byla investice přesahující  25 mil.
USD a  vztahovala  se  pouze  na  investice  „na  zelené  louce“  a  joint  –  venture.
Systém byl později rozšířen o vládní usnesení, která měla zvýhodňovat investory.
Nejdůležitější změnou, která měla přilákat větší množství potenciálních investorů,
bylo snížení limitu pro přiznání pobídky na 10 mil.  USD. Zákon č.  72/2000 o
investičních pobídkách dále uvádí slevu na daních z příjmů právnických osob až
po dobu 10 let, hmotnou podporu na vytvořená pracovní místa, hmotnou podporu
rekvalifikace a poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou za zvýhodněnou
cenu. 

V prvním období,  tzn.  před  zavedením pobídkového  systému,  směřovali
FDI  zejména do  sektoru služeb  (bankovnictví  a  telekomunikace).  V posledních
letech se situace změnila a FDI směřují převážně do zpracovatelského průmyslu, a
to  v genezi  odvětvové  skladby  průmysl  potravinářský  (tabákový)  a  stavebních
hmot – průmysl elektrotechnický a strojírenský (automobilový). Podle údajů České
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národní banky (ČNB) příliv přímých zahraničních investic v průběhu let 1998 –
2002 činil 29,1 mld. (1 024 mld. Kč). USD, což bylo nejvíce ze všech tranzitivních
ekonomik střední Evropy (před zavedením pobídkového systému tomu bylo právě
naopak). Od vzniku samostatné České republiky k 1.1.2003 dosáhly FDI do konce
roku 2002 hodnoty 36  mld.  USD (1 216  mld.  Kč).  Historické roční  maximum
přílivu FDI bylo zaznamenáno v roce 2002 (rok 2003 nebyl ještě uzavřen) – 8,5
mld. USD.

Přibližně  polovina  celkového objemu  FDI  je  tvořena  investicemi  do  70
největších  společností  (celkem více  než  3 700  společností).  Teritoriální  původ
zahraničních  investic  dokládá,  že  zahraniční  kapitál  téměř  třetiny  tuzemských
společností  se  zahraniční  majetkovou  účastí  pochází  z  Německa,  následuje
Rakousko a  Nizozemí.  V hodnotovém vyjádření  zaujímají  trvale  největší  podíl
Nizozemí  a  Německo,  odkud  pochází  více  než  53  %  investovaného  kapitálu.
Téměř 85 % celkového objemu přímých investic v ČR má původ v zemích EU.

Stav přímých zahraničních investic k 31.12.2002 v kraji Vysočina činil 18,4
mld. Kč, z čehož okres Jihlava vykázal 7,3 mld. (40 %), Žďár nad Sázavou 5,1
mld., Havlíčkův Brod 3,7 mld., Třebíč 1,4 mld. a okres Pelhřimov 0,9 mld. Kč.
V jihomoravském kraji se stejný ukazatel ke stejnému datu zastavil na hodnotě 59
mld. Kč, přičemž dominance Brna se projevila 70 % podílem na stavu FDI v kraji
(41,3 mld. Kč). Na dalších místech se seřadily okresy Brno – venkov (7,3 mld.),
Znojmo (3,1 mld.), Vyškov (2,0 mld.) a ostatní okresy se stavem FDI pod 2 mld.
Kč.

Vývoj stavu FDI je však v obou krajích v posledních letech dosti odlišný.
Např.  v roce 1999 (první rok po  zavedení  pobídkového systému) byl  stav FDI
v „investičně nenasyceném“ kraji Vysočina 6,7 mld. Kč (druhý nejnižší objem FDI
po Zlínském kraji) a do konce roku 2002 tedy vzrostl zhruba trojnásobně, stav FDI
v Jihomoravském  kraji  v roce  1999  byl  38  mld.  a  nárůst  tedy  nebyl  ani
dvojnásobný. Svoji vypovídací schopnost má také ukazatel „stav FDI na jednoho
obyvatele“. Tento se v kraji Vysočina v roce 1999 pohyboval kolem 12,9 tis. Kč,
v roce 2002 dosáhl již 35,6 tis., v Jihomoravském kraji potom 33,4 tis., resp. 52,6
tis. Kč. Opět téměř trojnásobný nárůst celkového objemu FDI však kraji Vysočina
zaručoval stále poslední místo v žebříčku krajů ČR k roku 2002. 

Okresní měřítko ve sledovaném ukazateli  stav FDI na jednoho obyvatele
jednoznačně nadřazuje město Brno nad ostatní okresy. Hodnota 111,3 tis. Kč na
obyvatele je nejvyšší na Moravě (celkově 11. místo v souboru okresů ČR), kde se
přes hranici 100 tis. Kč dostaly již  pouze okresy Zlín a Přerov. Druhé místo si
v regionu NUTS II drží Jihlava s 67,3 tis. Kč, třetí je Brno – venkov (46,2 tis. Kč).
Pod hranicí 10 tis. Kč na obyvatele byl pouze okres Hodonín (9,1 tis. Kč), což mu
k roku 2002 „zajistilo“ nelichotivou 2. příčku mezi všemi okresy ČR.

Jako  příklad  úspěšnosti  vstupu  zahraničního  kapitálu  (potažmo  FDI)  do
území každého z krajů, lze uvést kauzy dvou podniků zpracovatelského průmyslu,
jež  se měly stát  „vlajkovými loděmi a  hnacími  motory“ ekonomického rozvoje

241



regionů.  V jihomoravském  kraji  je  to  známá  nadnárodní  elektrotechnická
společnost  Flextronics  International,  která  se  v Brně  zavázala  do  roku  2005
vytvořit tři tisíce nových pracovních míst a udržet je po dobu pěti let. Své závazky
však nesplnila, na konci roku 2002 opustila tovární haly vybudované v průmyslové
zóně Černovická terasa a přesunula výrobu do Maďarska a posléze do Číny. Firma
přišla  do  Brna  v roce  1999  a  na  konci  roku  2001  zaměstnávala   2 200  lidí.
Flextronics  oficiálně  odřekl  svoji  účast  v pobídkovém  režimu  agentury
Czechinvest,  se  kterou  spolupracuje  velký  počet  zahraničních  firem,  přesto  je
možné celkové vynaložené investice v Brně odhadnout na 2 mld. Kč.

V kraji  Vysočina  je  již  několik  let  suverénně  nejvýznamnějším
průmyslovým podnikem výrobce vysokotlakých čerpadel pro  dieslové motory –
společnost  Bosch  Diesel.  Německý  koncern  se  usadil  v Jihlavě  v roce  1993
(společný podnik s místním Motorpalem) a od té doby se velmi dynamicky rozvíjí.
Na  jaře  roku  2004  zaměstnával  Bosch  v Jihlavě  4 600  pracovníků  a
v dodavatelských vztazích vázal další tisíce osob. V současné době se celková výše
investic  blíží  15  mld.  Kč  a  plánované  jsou  jak  další  investiční  výdaje,  tak
zvyšování stavu zaměstnanců. Na patnáct mld. Kč se v roce 2003 vyšplhal také
obrat  společnosti,  což  by ji  zařadilo  mezi  30  nejvýznamnějších  podniků  v ČR
(ekonomické  výsledky jsou  ve  většině  zpráv  kvantifikovány  za  celou  skupinu
Bosch Group ČR). Kvalifikovaná pracovní síla dojíždí za prací do Jihlavy z celého
kraje, ekonomický význam Bosche přesáhl hranice regionu již dříve.

Jedním z nejvýznamnějších makroekonomických ukazatelů, který je jednak
průvodním jevem a jednak významnou měrou přispívá k regionálním disparitám, je
nezaměstnanost.  Není  možné  ani  důležité  srovnávat  absolutní  údaje  o  počtu
nezaměstnaných či volných pracovních míst a dalších ukazatelů trhu práce (jen pro
přehled: počet nezaměstnaných v Jihomoravském kraji k 31.5.2004 byl 62,8 tis. a
v kraji Vysočina 21,9 tis. osob).  

Více  naznačují  komplexnější  ukazatelé  trhu práce.  Míra  nezaměstnanosti
(MN) činila na konci roku 1999 v Jihomoravském kraji 9,8 %, v kraji Vysočina 9,3
% (ČR 9,4 %), v květnu 2004 to bylo 11,0 %, resp. 8,4 % (ČR 9,9 %).  Velmi
nízká hodnota MN byla zjištěna v kraji Vysočina u mužů – 6,7 % (Jihomoravský
kraj 9,6 %, ČR 8,6 %). Počet uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo (VPM)
se  v prosinci  1999  zastavil  v Jihomoravském  kraji  na  hodnotě  22,7,  v kraji
Vysočina na 12,2 (ČR 13,9). V květnu 2004 již byla situace opačná, nesouladem
mezi  nabídkou  a  poptávkou  na  trhu  práce  byl  relativně  více  postižený  kraj
Vysočina  (19,9  uchazečů/VPM),  Jihomoravský kraj  16,5,  ČR 11,6  uchazeče  o
práci připadajících na 1 VPM.

Závěr
V textu  provedená  analýza  průmyslové  výroby  a  zahraničních  investic

v kraji  Jihomoravském  a  Vysočině  naznačuje  značné  regionální  disproporce.
Město Brno má tak silnou pozici z hlediska zahraničních investic (odborné střední
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a vysoké školství,  vzdělanou pracovní sílu,  technologický park,  zainventovanou
průmyslovou zónu, institucionální zázemí…), že je schopno ekonomicky táhnout
polovinu Jihomoravského kraje a s ostatními středisky není reálně souměřitelné.
Oproti  tomu v kraji  Vysočina je několik významných center  stejné hierarchické
úrovně,  mezi  kterými  v současné  době  vyniká  Jihlava  s hnacím  motorem
zpracovatelského  průmyslu  –  společností  Bosch  Diesel.  Stále  diskutovaný
problém, orientace regionu na jeden velký podnik nebo naopak několik menších
v různých  oborech,  se  na  Vysočině  zatím  přiklání  k první  variantě.  Otázkou
zůstává, jak dlouho se Bosch přes všechny sliby a závazné smlouvy v kraji udrží,
než  přesune  svoji  výrobu  do  levnějších  asijských  zemí?  Varování  v podobě
brněnského Flextronicsu je stále vysoce aktuální.
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THE INDUSTRY IN NUTS II REGION SOUTH EAST– EFFECT OF
FOREIGN INVESTMENTS

Resume
The  analysis  of  industrial  production  and  foreign  investments  in

Jihomoravský kraj  and  Vysočina  regions that  has  been  carried  out  in  the  text
indicates considerable regional discrepancies. The city of Brno has such a strong
position  from  the  point  of  view  of  foreign  investments  (vocational  schools,
universities, educated labour force, technological park, industrial zone, institutional

243



backgrounds…), that it is able to support economically one half or Jihomoravský
kraj  region  and  it  cannot  be  compared  with other  centres.  On the  other  hand
Vysočina  region  has  several  important  centres  on  the  same  hierarchical  level,
among  them  Jihlava  stands  out  these  times  with  a  leading  company  in
manufacturing industry – Bosch Diesel. A debated issue, orientation of the region
on one big company or on the other hand on several smaller companies of different
branches, seems to develop in favour of the first variant in Vysočina region. The
question remains, for how long Bosch will stay in the region despite all promises
and treaties, before it would shift its production to cheaper Asian countries. The
case of Flextronics in Brno remains a very topical warning.

RNDr. Josef Kunc
Výzkumné centrum regionálního rozvoje MU v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
e-mail: kunc@geogr.muni.cz
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TRANSFORMÁCIA SIETE SLUŽIEB V ZÁZEMÍ BRATISLAVY – OKRES
MALACKY

Viliam Lauko

Abstract: Based on the number of the retaill and service facilities in the villages in
1989 (before the transformation process), in 1995 and in 2002  the transformation
process was investigated. As an object of the investigation were the following core
categories  set:  groceries,  catering,  consumer  goods,  public-service  utility,
education, health service, culture, church, sport. The Malacky district was chosen
as a model region. This region is located in the neighbourhood of  Bratislava and
represents a part of its catchment area.

Keywords: transformation, retail and service facilities, villagess.

Úvod 
Transformačný proces,  ktorý nastal  na  Slovensku po  roku  1989  sa

prejavil  vo  všetkých  sférach  spoločenského  a  hospodárskeho  života.
Veľmi citlivo naň reagoval sektor služieb. Poukazuje na to  prudký vzrast
podielu  zamestnaných  v nevýrobnom sektore.  V  roku  1990  pracovalo  na
Slovensku  v nevýrobných  odvetviach  sotva  27%  pracujúcich.  Do   roku
2001  sa  ich  zastúpenie  viac  ako  zdvojnásobilo,  kedy  podiel  pracujúcich
v terciárnom sektore predstavoval už 56%.  

V príspevku  analyzujeme  transformáciu  siete  služieb  na  vidieku,
ktorú sme skúmali v  zázemí Bratislavy, v okrese Malacky. 

Bratislavskému  kraju  i  širšie  chápanému  regiónu  západného
Slovenska  bola  venovaná  v súvislosti  s transformačnými  procesmi  a
problémami  regionálneho  rozvoja  značná  pozornosť.  Len  z prostredia
nášho  pracoviska  možno  spomenúť  príspevky:  V.  Lauko,  E.  Rajčáková
(1996),  V.  Lauko  (2001a,  2001b),  V.  Lauko  a  kol.  (2002),  V.  Lauko
(2003).  V Českej  republike  sa  problémami   transformácie  siete  služieb
zaoberali najmä J. Kubeš a kol. (2000).

Stručná charakteristika skúmaného regiónu
Za modelové územie sme si  vybrali  okres  Malacky, presnejšie  jeho

vidiecke  obce.  Okrem  okresného  mesta  Malacky  (17  773  obyv.)  sa
nachádza v okrese Malacky ešte mesto Stupava (8 063 obyv.).   Do úvahy
sme  nebrali vojenský obvod Záhorie. 

Všetky skúmané vidiecke obce majú dobrú dopravnú dostupnosť do
okresného  mesta  Malacky  ako  aj  do  Bratislavy.  Z hľadiska  populačnej
veľkosti  žiadna  z  23  sledovaných obcí  nemá menej  ako 500  obyvateľov.
Vo  veľkostnej  kategórii  500  -  999  obyvateľov  sa  nachádza  7  obcí
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(Borinka,  Kostolište,  Marianka,  Pernek,  Plavecké  Podhradie,  Plavecký
Mikuláš, Suchohrad).  Vo  veľkostnej kategórii 

1  000  –  2  499  obyvateľov  je  10  obcí  (Jablonové,  Jakubov,
Kostolište,  Kuchyňa,  Láb,  Malé  Leváre,  Plavecký  Štvrtok,  Sološnica,
Studienka,  Vysoká pri  Morave,  Záhorská  ves)   a vo veľkostnej  kategórii
nad  2  500  obyvateľov  je  6  obcí  (Gajary,  Lozorno,  Rohožník,  Veľké
Leváre, Závod, Zohor). 

Okres  leží  v  severozápadnom  susedstve  Bratislavy  na  Záhorskej
nížine.  Prirodzenú  hranicu  okresu  tvorí  na  západe  rieka  Morava,  na
východe hrebeň Malých Karpát. Severná hranica je umelá. 

Prírodné podmienky predurčili tradičné aktivity obyvateľov územia.
Väčšina  z nich  sa  v minulosti  živila   poľnohospodárstvom   a  lesným
hospodárstvom. V dôsledku industrializácie v druhej polovici 20. storočia
pracovalo  najviac  ekonomicky  aktívnych  obyvateľov  v priemyselných
podnikoch  Bratislavy  a  iných  miest,  do  ktorých  boli  koncentrované  aj
remeselné  a  služobné  aktivity.   Kolektivizácia  a  mechanizácia
poľnohospodárstva,  zoštátnenie  remesiel  a  živností  prudko  znížili  počet
pracovných  príležitostí  vo  vidieckych  obciach,  preto  sa  z nich  veľa
obyvateľov sťahovalo do miest. 

Zmeny v základnej vybavenosti službami 
Transformáciu  základnej  vybavenosti  službami  vo  vidieckych

obciach  okresu  Malacky  sme  sledovali  na  základe  zmeny  počtu
služobných zariadení pred transformáciou v r. 1989, potom v roku 1995 a
v roku  2002.   Predmetom   výskumu  boli  predajne  a  zariadenia,  ktoré
predstavovali  kategórie:  potraviny,  stravovanie a  občerstvenie,  spotrebný
tovar,  služby  pre  obyvateľov,  školstvo,  zdravotníctvo,  kultúra,  cirkev  a
telovýchova. 

V rámci  takto  vyčlenených  kategórií  najväčší  nárast  za  sledované
obdobie  zaznamenala  kategória  predajní  spotrebného  tovaru,  kde  počet
predajní  v roku  1989  bol  44  a  v roku  2002  89,  čo  znamenalo  nárast
202%.  V tejto  kategórii  najrýchlejší  vzrast  zaznamenali  predajne  kvetov
a potrieb pre chovateľov a záhradkárov (500%). Výrazne vzrástol aj počet
predajní  stavebnín   (z  0  na  8),  čo  svedčí  o budovaní  a prestavbe  domov
v rámci  suburbanizačných procesov.  Značný bol  aj  nárast  počtu  predajní
drogérií  (275%)  a  predajní:  papiernictvo,  kníhkupectvo,  tabaku,  novín
a hračiek (190%).

Relatívne  vysoký  nárast  (zo  67  v r.  1989  na  118  v r.  2002)  bol
zaznamenaný  aj  v kategórii  rôzne  služby  pre  obyvateľstvo.  V  tejto
kategórii  rekordný  rozvoj  zaznamenali  remeselnícke  služby  (560%)  a
kaderníctvo,  holičstvo,  kozmetika,  masáže  (264%).   Tento  jav  možno
vysvetliť predovšetkým možnosťou súkromného podnikania po roku 1989.
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Nakoľko táto možnosť  za socializmu nebola, vykonávali mnohí remeselnú
činnosť  v rámci  družstiev  a  „Komunálnych  služieb“,  ktoré  boli
koncentrované do miest.  Určitá skupina remeselníkov vykonávala v tomto
období  svoju  činnosť  na  vidieku  nelegálne  (napr.  murári,  maliari  bytov,
kaderníčky).  

Na druhej  strane počet  práčovní a čistiarní sa v sledovanom období
znížil  z 8  na  3,  peňažných  ústavov  zo  6  na  4.  Túto  skutočnosť  možno
vysvetliť  úspornými  opatreniami,  ktoré  uskutočňujú  organizácie
s rozvetvenou a nerentabilnou sieťou zariadení. 

Vzrast  zaznamenali  aj  zariadenia  hostincov,  reštaurácií
a občerstvenia (202%). Počet predajní potravín vzrástol z 96 v r. 1989 na
146  v r.  2002  (152%).  V priebehu  vývoja  však  došlo  k ich  kvalitatívnej
zmene. Počet predajní so základným sortimentom  vzrástol na 160%, kým
počet predajní  potravín s rozšíreným sortimentom   na (238%) a predajní
so  samoobslužným predajom  na  149%.  Výrazne  vzrástol  počet  predajní
pekární a cukrární z 3 na 11 (367%). Poklesol iba počet špecializovaných
potravinárskych predajní mäsa–údenín (74%). 

V služobnej  vybavenosti  kategórií  školstvo,  a  cirkev,  boli
v porovnaní  s predchádzajúcimi  kategóriami  zaznamenané  len  malé
zmeny.   Najstabilnejšia  je  cirkev,  kde  počet  kostolov,  fár  a  cintorínov
zostal  nezmenený.  Počet  základných  škôl  1.-4.  ročníka  poklesol  o  3,
avšak  počet  materských  škôl  zostal  nezmenený.  Na  druhej  strane  o  1
vzrástol počet škôl 1.-9. ročníka a pribudla 1 umelecká škola.

Počet  zdravotníckych  zariadený  vzrástol  celkove  z  34  na  44.  Pri
stabilnom  počte  ordinácií  odborného  lekára  vzrástol  počet  ordinácií
všeobecného lekára o 3 a počet lekární o 7. 

V rámci  kultúrnych  zariadení  v sledovanom  období  počet  domov
kultúry poklesol len o 1,  prestali však premietať 4 kiná.

Počet  telovýchovných  zariadení  vzrástol  z 56  na  64  a počet
telovýchovných jednôt z 20 na 26.

Záver
Spoločensko-ekonomické zmeny, ktoré nastali na Slovensku po roku

1989,  akými  sú:  prechod  na  trhové  hospodárstvo,  upustenie  od
plánovaného  rozvoja  (resp.  nerozvoja)  vidieckych  sídiel,  väčšie
právomoci  samospráv  obcí,  zmena  vlastníckych  pomerov,  možnosti
súkromného podnikania,  pribrzdená  emigrácia  do  miest,   suburbanizácia,
ale  aj  strata  pôvodného  zamestnania  sa  zákonite  prejavili  v
pozitívnej transformácii siete služieb vidieckych obcí. 

V prvom  rade  treba  konštatovať,  že  v skúmanom,  transformačnom
období  došlo  vo  všeobecnosti  k rozvoju  siete  služieb.  Rozvoj  bol
zaznamenaný  najmä  v sieti  služieb,  ktoré  možno  nazvať  „ekonomické“

247



(rozličné  predajne,   reštauračné  a  občerstvovacie  zariadenia,   služby pre
obyvateľstvo,  najmä  remeselnícke).  Na  druhej  strane  zariadenia  druhov
služieb ako sú: cirkev, školstvo, kultúra, vykazujú značnú stabilitu.

V rámci  jednotlivých  kategórií  služieb  najdynamickejší  rozvoj
zaznamenali remeselnícke služby. Tieto boli v minulom režime sústredené
do väčších podnikov a družstiev,  prevažne v mestských sídlach, prípadne
remeselníci  vykonávali  svoje  činnosti  nelegálne.  Možnosť  súkromného
podnikania,  niekedy  aj  strata  pôvodného  zamestnania,  podnietili
remeselníkov  k zakladaniu  vlastných  firiem.  Značný  rozvoj  zaznamenali
v súvislosti  s možnosťou  súkromného  podnikania  aj  predajne  rozličného
druhu. 

Na druhej strane došlo k redukcii počtu niektorých prevádzok, ktoré
boli pre organizácie s rozvetvenou sieťou zariadení nerentabilné (peňažný
ústav, čistiareň). 

Rozvoj  siete  služieb  a  remesiel  vo  vidieckych  sídlach  okrem
zabezpečenia  určitého  štandardu  kvality  života  obyvateľov  má  zásadný
význam v tom, že dediny si postupne budujú aj určité vlastné ekonomické
aktivity,  resp.  sa  k nim  vracajú  a  prestávajú  byť  len  „spálňami“  pre
pracujúcich  v mestách.  Toto   je  jedna  z ciest,  vedúcich  k trvalo
udržateľnému rozvoju vidieckych sídiel. 

Literatúra
Korec, P., Lauko, V., Tolmáči, L., Zubriczký, G. 1997. Kraje a okresy Slovenska.
Nové administratívne členenie. Vydavateľstvo Q111, Bratislava, p. 273. ISBN 80-
85401-58-4.
Kubeš,  J.,  Pahorecká,  J. 2000.  Obslužná  vybavenost,  střediskovost  a  spádovost
venkovských sídel.  Okresy Písek, Tábor  a  okolí,  rok 1998. In: Kubeš,  J.  a kol.
Problémy stabilizace  venkovského osídlení  ČR.  Jihočeská  univerzita  v Českých
Budějovicích , České Budějovice, 61-95,ISBN 80-7040-385-3.
Lauko,  V.,  Rajčáková,  E. 1996.  Transformation  and  development  of
comercial  and Service activities  in  the privatization process:  Case  of  the
town Pezinok. Acta FRNUC, 229-236, Univerzita Komenského Bratislava,
ISBN 80-223-1042-5.
Lauko,  V. 2001a.  Perspektívy  juhozápadného  Slovenska  z hľadiska
budúceho  členstva  Slovenskej  republiky  v Európskej  únii.  Sborník  prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 161, řada přír. věd č. 21.,
Geografie XII, Brno, 100-104.
Lauko,  V. 2001b.  Postavenie  pohraničnej  oblasti  juhozápadného
Slovenska  v regionálnom  rozvoji  SR.  Miscellanea  geographica
Universitatis Bohemiae occidentalis, 9, Plzeň,  (213-220).

248



Lauko,  V.  a  kol. 2002.  Regionálny rozvoj  oblasti  juhozápadného Slovenska na
báze trvaloudržateľného rozvoja dopravy. Mapa Slovakia Škola, s.r.o., Bratislava,
pp. 80. ISBN 80-89080-41-3.
Lauko, V.  2003. Transformácia siete služieb v prímestskom regióne Bratislavy na
príklade  vidieckych  obcí  okresu  Senec.  Sborník  prací  Pedagogické  fakulty
Masarykovy univerzity, sv. 163, řada přír. věd č. 23., Geografie XII, Brno.
Bilancia pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky podľa obcí v roku 1995. ŠÚ
SR. Bratislava 1996.
Statistická  ročenka  české  a  slovenské  federatívní  republiky  ´91.Federatívní
statistický úřad, Český statistický úřad, Slovenský štatistický úrad, Praha 1991, s.
745, ISBN 80-7049-016-0.
Štatistická ročenka slovenskej republiky 2002. SŠÚ Bratislava, 2003.

TRANSFORMATION OF RETAIL AND SERVICE FACILITIES IN THE
BRATISLAVA´S  HINTERLAND. CASE OF  MALACKY DISTRICT

Resume
The transformation process which had started after 1989 affected all

the spheres of the life in Slovakia. The retaill  and service sectors reacted
to  the  new  situation  very  powerfully.  We  analysed  this  process  in  the
Bratislava´s rural hinterland. The Malacky district was chosen as a model
region. 

The  fastest  increase  was  recorded  in  the  category  of  consumer
goods,  where the  number  of  stores  increased   in  the period  1989  -  2002
twice.  Within  the  framework  of  this  category  the  florist´s,  breeder  and
gardening stores reach an absolute record (5-times increase).  The growth
of  number  of  building  material´s  stores  was  recorded  from  0  to  8.
Markedly expanded the chemists   

Relativ  fast  increase  was recorded  in  the  category of  public  servis
utility, where the number of facilities in the period 1989 - 2002 increased
nearly  twice  too.  Within  the  framework  of  this  category  the  artisanal
services reached an absolute record (560% increase). The marked increase
was also reached in the group: barber's, hairdresser's, cosmetic´s, massage
´s (264%).  

The  facilities  of catering encreased  to  a  certain  extent  (202%) too.
Groceries,  which  howewer  represent  traditionally  the  most  numerous
shops in the contryside increased 1,5-times. 

The remeinder of  the categories (education, health service, culture,
church, sport)  registered only inconsiderable changeover.  The stablest  ist
the  church,  in  which  the  number  of   churchs,  vicarages  and  cemeteries
stayed  constant.  Decrease  of  the  school  is  for  the  present  slight  ,  but  in
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connection  with the unfavourable  populational  trend  we can  anticipate  it
soon. In connection with the reform of the health services in Slovakia, the
changes  in this field can be invited too.

In conclusion' we can say, that  we recorded the overall encrease of
the  retaill  and  service  facilities  in  the  Bratislava´s  rural  hinterland  in
period  of  1989  –  2002.  It  is  result  of  the  social  and  economical
transformation,  mostly  the  chance  to  have  one's  own  firm,  the
decentralization  of  the  aktivities,  which  were  previously  artificially
concentraded  in  towns,  but  also  expression  of  the  process  of
suburbanization. 
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ŠTRUKTURÁLNA POLITIKA  EU A ROZVOJ REGIÓNOV

Eva Rajčáková

Abstract: Structural policy of the EU is in this period often times discussed topic
and have an important role in achieving the goals of regional policy. The main task
of the EU’s structural policy is the application of its instruments for the solution of
the main goal of regional development. 

Key Words: structural policy, strategy of regions developmnet 

Úvod
Problémom regionálnej  štruktúry  nielen  SR  je  diverzifikovaná  štruktúra

regiónov  rôznej  ekonomicko-sociálnej  úrovne  a  neustále  rastúce  regionálne
disparity.  Jedným z  prioritných  cieľov  politiky  regionálneho  rozvoja   je  také
usmerňovanie rozvoja, ktoré bude viesť k zmierňovaniu a prekonaniu regionálnych
disparít.  Po  vstupe  SR  do  EU  dôležitými  nástrojmi  rozvoja  regiónov  sa  stali
štrukturálne nástroje EÚ. Základnou jednotkou, na ktorej sa uplatňuje pôsobenie
nástrojov štrukturálnej politiky EÚ je región, chápanie ktorého je vo všeobecnosti
veľmi  široké.  Pre  potreby  regionálneho  rozvoja  a  regionálnej  politiky  sa  však
región  chápe  ako  „územne  vymedzený  priestor  na  tvorbu  a  uskutočňovanie
regionálnej a štrukturálnej politiky“ (Zákon č. 503/2001 Z.z., z 18. októbra 2001 O
podpore regionálneho rozvoja). V podmienkach Spoločenstva ide o regióny NUTS
2 - územné jednotky určené na aplikáciu nástrojov štrukturálnej politiky. 

Ciele a nástroje štrukturálnej politiky EU
Dôležitú úlohu v  plnení cieľov regionálnej politiky má štrukturálna politika

EÚ. Potreba jej uplatňovania vychádza z rozdielnej ekonomickej a sociálnej úrovne
integračného  zoskupenia  členských krajín.  Cieľom štrukturálnej  politiky  EÚ  je
(Článok  158  Zmluvy  o Európskom  spoločenstve)  posilnenie  ekonomickej  a
sociálnej  súdržnosti.  Spoločenstvo  sa  zameriava  na  zníženie  nerovností  medzi
úrovňou rozvoja regiónov a zaostávania najmenej rozvinutých regiónov, vrátane
vidieckych a  ostrovných oblastí.  (Pred)štrukturálna  pomoc je  určená  nielen  pre
členské krajiny EÚ a ich regióny, ale  prostredníctvom programov predvstupovej
pomoci aj pre regióny asociovaných krajín, s cieľom  priblíženia ich ekonomickej
a sociálnej úrovne priemeru krajín Spoločenstva. Štrukturálna politika EÚ smeruje
k presadeniu takých štrukturálnych zmien na úrovni odvetví, pododvetví a oblastí
národných  ekonomík,  ktoré  by  pomohli  posilniť  homogenitu  integračného
priestoru, prekonať disparity na úrovni regiónov a napomohli presadiť želateľné
hospodárske  priority.  Komplex  používaných  priamych  a  nepriamych  nástrojov
napomáha podpore dlhodobých štrukturálnych zmien a ovplyvňuje podnikateľské
správanie a rozhodovanie. 
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Štrukturálna  politika  EU  v  období  r.2000-2006  najmä  v  spojitosti  s
rozširovaním,  prechádza  výraznými zmenami.  V súlade  so  závermi  Berlínskeho
summitu, so zachovaním základných princípov a pilierov, prišlo k redukcii cieľov
zo 6 na 3, čo zároveň zdôrazňuje princíp koncentrácie a potrebu efektívnejšieho
využívania rozvojových zdrojov a vyjadruje požiadavku na zjednodušenie práce so
štrukturálnymi fondmi EU. Z pôvodne početnej skupiny Iniciatív (13) sa redukciou
zachovali v platnosti 4 (Interreg III, Leader, Equal, Urban). Na príslušné obdobie
sa stanovil zvýšený objem finančných prostriedkov pre štrukturálne operácie avšak
znížil sa podiel obyvateľov Spoločenstva v podporovaných regiónoch (z 52% na
41%).  Aj  naďalej  sa  v rámci  prechodného  obdobia  budú  realizovať  aktivity  v
prihraničných regiónoch.

V  období r. 2000-2006 štrukturálna politika EU sleduje nasledovné ciele:  
Cieľ 1:  Podpora  rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regiónov,  ktoré

zaostávajú vo vývoji, tzv. zaostalých regiónov (regióny NUTS 2, v ktorých HDP na
obyvateľa  v parite  kúpnej  sily  nedosahuje  75%  priemeru  EÚ,  pričom  táto
podmienka  musí  byť  splnená  v  trojročnom období  pred  žiadosťou  o podporu).
Hlavnými  prioritami  sú:  zabezpečenie  priamych  produktívnych  investícií  pre
udržanie  a  tvorbu  trvalých  pracovných  miest,  rozvoj  infraštruktúry  s cieľom
zabezpečenia  rastu  hospodárskeho  potenciálu  a  prispôsobenia  vybavenosti
regiónov,  podpora  infraštruktúry životného  prostredia,  podpora  rozvoja  malého
a stredného podnikania, výskumu a vývoja;

Cieľ  2: Podpora  ekonomickej  a  sociálnej  transformácie  oblastí,
ktoré  čelia  štrukturálnym  ťažkostiam  (regióny,  ktoré  prechádzajú
ekonomickými a  sociálnymi zmenami v sektoroch priemyselných služieb,
ďalej  vidiecke  regióny,  problémové  mestské  oblasti  a  „upadajúce“
regióny,  závislé  na  rybolove).  Kritériom  alokácie  podpory  je  podiel
obyvateľov  (podpora  sa  dotýka  maximálne  18%  obyvateľov  EÚ,  s
diferenciáciou  na  úrovni  krajín  -  Grécko  100%,  Taliansko  13%,
Francúzsko  31%,  V.  Británia  24%  a i.,  Bollen  et  al  2000,  Ed.  Buček
2001).  Hlavnými  opatreniami  sú:  zabezpečenie  investícií  do  nových
ekonomických  činností;  dobudovanie  a  reštrukturalizácia  infraštruktúry
(obnova a sanácia pôvodných priemysel.  objektov a areálov, skvalitnenie
ŽP);  podpora  malého  a stredného  podnikania;  zvyšovania  vzdelanostnej
úrovne pracovných síl.

Cieľ  3:  Podpora  prispôsobenia  a  modernizácie  politík  a  systémov
vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti (zahrňuje pôvodné ciele 3. a  4.) a
jeho  opatreniami  sú:  integrácia  mladých  ľudí  a  dlhodobo  nezamestnaných  do
pracovného  procesu; skvalitnenie vzdelávacích štruktúr a činnosti úradov práce;
zabezpečenie rôznych foriem vzdelávania;  prispôsobenie a modernizácia politík,
systémov  vzdelávania,  odbornej  prípravy  a zamestnanosti;  zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne pracovných síl; predvídanie trendov vývoja na (regionálnych)
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trhoch práce. Finančné krytie cieľov štrukturálnej politiky EU je zabezpečené zo
štrukturálnych fondov EU (tab. č. 1). 

tab. č. 1  Ciele a nástroje štrukturálnej politiky  EÚ  v  období r. 2000-2006
Cieľ 1 Cieľ 2 Cieľ 3

Štrukturálne  fondy Európsky fond regionálneho
rozvoja
Európsky sociálny fond
Európsky poľnohospodársky
usmerňovací a garančný fond

Európsky fond
regionálneho
rozvoja
Európsky
sociálny fond

Európsky
sociálny fond

Finančné prostriedky (mld.
Euro)

135,9 22,5 24,1 

 Z toho  štrukturálne fondy
 (mld. Euro)

136 (69,7%) 22,5 (11,5%) 24,1 (12,3%)

Územné smerovanie SR 
(regióny NUTS 2)

Regióny NUTS 2  (Západné,
Stredné a Východné
Slovensko)

Bratislavský
kraj

Bratislavský
kraj

Zdroj Drahošová et al 2003 In Rajčáková, Švecová 2003

Rozvoj regiónov Slovenska a štrukturálna politika 
Dôležitou úlohou,  ktorú SR na ceste do EÚ muselo prekonať, bola

aproximácia  legislatívneho,  programového  a  inštitucionálneho  rámca,
potrebného  na  čerpanie  (pred-)štrukturálnych  nástrojov  EÚ.
Diferencované  rozvojové  predpoklady  regiónov,  ktoré  sa  premietajú  do
úrovne  ekonomického  a sociálneho  prostredia,   predurčili  nástroje  a
opatrenia,  ktoré regionálna politika využíva na odstránenie,  neustále  a na
všetkých úrovniach prehlbujúcich sa regionálnych disparít (pozri tab. č.2).

Hlavnou  úlohou  regionálnej  politiky SR  je  postupné  vyrovnávanie
regionálnych  disparít,  zabezpečenie  sociálno-ekonomickej  súdržnosti  a
zvyšovanie  životnej  úrovne  obyvateľov.  Strategickým  cieľom  je
zabezpečenie  takého  rastu HDP,  aby SR do  r.  2006 dosiahla  úroveň  60-
65% priemeru HDP/obyv. štátov EÚ,  so  zachovaním trvalo  udržateľného
rozvoja.  Uvedený  cieľ  si  v regionálnej  dimenzii  vyžaduje  splnenie
viacerých  podmienok  (Zabezpečenie  vyváženého  ekonomického  a
sociálneho  rozvoja  regiónov  s rešpektovaním  princípu  egalizácie  a
uplatnením  opatrení  na  tlmenie  regionálnych  disparít;  Racionálne
využívanie  územia,  najmä  dôsledným  uplatňovaním  princípu  viacerých
centier  mestského  osídlenia  a  primeraného  rozvoja  vidieckeho  osídlenia
so zodpovedajúcim vybavením sociálnej a technickej infraštruktúry, ktoré
by  sa  malo  približovať  štandardom  krajín  EÚ;  Zabezpečiť  ochranu  a
tvorbu  ŽP,  spolu  s  obnovenými  environmentálnymi  funkciami  územia;
Tvorba legislatívnych, finančných a inštitucionálnych opatrení, ktorými sa
vytvorí  priestor  pre  podporu  podnikateľského  prostredia,  prechod
kompetencií  za  rozvoj  regiónov  na  orgány  regionálnej  a  miestnej
samosprávy;  Vznik  a  podpora  verejných  a  súkromných  inštitúcií,
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záujmových  združení  orientovaných  na  generovanie  vnútorných  zdrojov
rastu  a  zvyšovanie  kvality  života  regiónov,  mestských  a  vidieckych
sídiel).

tab. č. 2 Vybrané ukazovatele regiónov NUTS  2 v Slovenskej republike

Región
NUTS 2

Hrubý domáci produkt
v parite kúpnej sily

(rok 2000)

Zamest-
nanosť
obyv.

(rok 2002)
spolu

(mil. PKS,
b.c.)

na
obyv.
(PKS,
b.c.)

(PKS,
EU15=100%

)

Sektor  NH

I. II. III.

Miera
nezamest

- 
nanosti

 (%)

Miera
podnika-
teľskej
aktivity

(%)

Priame
zahraničné
investície
(rok 2002)

mld.S
k

%
SR

na 1
obyv.

(tis.Sk)

Bratislavský kraj 14016 22708 101
1,
5

17,
1

81,
4 5,2 14 220,9 71,6 368,4

Západ.Slovensko 18708 30102 45
8,
1

32,
6

59,
2 15,1 10 29,2 9,5 48,3

Stredné Slovensko 12279 18112 40
7,
3

29,
8

62,
9 19,3 9,9 20,4 6,6 30,1

Východ.Slovensko 12916 16685 37
6,
4

25,
5

68,
1 23,7 8,4 38,1 12,3 49,3

SR 57919 10724 49
6,
3

27,
4

66,
3 17,4 10,1 308,6

100,
0 124,0

Zdroj ŠÚ SR Bratislava, 2003; http://www.nbs.sk, 2002, http://www.nup.sk,  2002

Okrem efektívneho využívania intraregionálnych zdrojoch, rozvoj regiónov
do  roku  2006  bude  závisieť  aj  od  „schopnosti“  využiť  nástroje  štrukturálnej
politiky EÚ v zmysle cieľov a opatrení, zahrnutých v Národnom rozvojom pláne
a v  sektorových  operačných  programoch  (tab.  č.3).  Pre  stanovenie  stratégie
regionálnej politiky je potrebné zohľadňovať „vzájomnú vyváženosť a dynamiku
vzťahov medzi rastovou a egalizačnou stránkou rozvojovej stratégie a zameranie
regionálnej  a  národohospodárskej  politiky  na  rast  konkurencieschopnosti“.
V období  po  vstupe  SR  do  EU,  sa  v podmienkach  SR ako  najvhodnejšia  javí
rastovo-egalizačná rozvojová stratégia, zameraná na podporu (Buček et al, 2003): 

o Rastu rozvinutých regionálnych  centier,  tvoriacich kostru regionálnej
štruktúry a aglomerácií, ktoré sú nosnou bázou hospodárskeho rastu SR,
disponujú  komparatívnymi  výhodami  a  predpokladmi  pre  rast
konkurencieschopnosti  a  vytvárajú  podmienky  pre  stimuláciu
„prorastového“  prostredia  pre  egalizáciu  zaostalých  regiónov.  Ide  o
bratislavsko-trnavskú,  žilinsko-martinskú,  banskobystricko-zvolenskú,
košicko-prešovskú,  popradskú  (mestskú)  aglomeráciu  a región  mesta
Nitra (Buček 2003), s charakterom „selektívnej podpory, zameranej na
zlepšenie dostupnosti regiónov (dobudovanie nadradenej komunikačnej
infraštruktúry),  tvorbu  inovačných  kapacít  a  skvalitnenie  ľudských
zdrojov;
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o  Rozvoj  zaostávajúcich  regiónov  a ich  regionálnych  centier  (cieľ:
eliminácia  dopadov  útlmových procesov,  podpora  ekonomických   a
sociálnych podmienok v marginálnych regiónoch, opatrenia smerujú na
reštrukturalizáciu  a  rozvoj  produkčného  potenciálu  regiónov,
s podporou  intra-  a  extraregionálnych  zdrojov  pre  formovanie
diverzifikovanej  ekonom.  základne,  rast  vzdelanostnej  úrovne
obyvateľstva,  skvalitnenie  dopravnej  infraštruktúry  a  dostupnosti
regiónov).  Nositeľmi  rozvoja  by  mali  byť  najmä  mestské  centrá
aglomerovaných  priestorov  v regiónoch  NUTS  2  SR  (N.Zámky  -
Komárno, Lučenec - R.Sobota, Humenné - Vranov n.T.-Michalovce).

tab. č. 3   Predpokladané finančné zabezpečenie rozvojových aktivít SR v programovacom období 2004-2006 (v mil. Euro
v stálych cenách roku 1999)
Priorita Nákla-

dy
spolu

Verejné zdroje
Spolu Štrukturálne nástroje EU Národné zdroje

Spolu ERDF ESF EAGGF FIFG Spolu Centrál-
ne (1)

Regio-
Nálne(2)

Lokál-
ne (3)

Ostat-
né

Súkrom-
né
zdroje

Kohéz-
ny
fond

SOP PS (4) 163,9 151,3 131,1 131,1 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0
SOP ĽZ (5) 332,2 327,9 249,1 0,0 249,1 0,0 0,0 78,9 78,9 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
SOP PRV (6) 613,6 357,9 250,5 0,0 0,0 245,5 5,1 107,4 107,4 0,0 0,0 0,0 255,7 0,0
OP ZI (7) 452,1 417,2 275,3 275,2 0,0 0,0 0,0 141,9 111,7 0,0 30,2 0,0 34,9 509,7
Tech.pomoc 19,5 19,5 14,9 8,3 5,1 1,5 0,0 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 1581,3 1273,8 920,9 414,6 254,2 247,0 5,1 353,1 322,8 0,0 30,2 0,0 307,4 509,7
ERDF (8) 626,5 579,0 414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 164,6 134,2 0,0 30,2 0,0 47,5 0,0
ESF (9) 338,9 3347,0 254,2 0,0 254,2 0,0 0,0 80,6 80,6 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
EAGGF (10) 601,4 352,9 247,1 0,0 0,0 247,0 0,0 105,5 105,8 0,0 0,0 0,0 248,5 0,0
FIFG  (11) 14,5 7,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,1 2,4 2,2 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
(1  )  štátny  rozpočet,  (2) VÚC,  (3) obce,  Sektorový  operačný  program  (4)  Priemysel  a služby,  (5) Ľudské   zdroje  (6)

Poľnohospodárstvo  a rozvoj  vidieka  (7) Základná  infraštruktúra,  (8) Európsky  fond  regionálneho  rozvoja,  (9) Európsky
sociálny fond, (10) Európsky poľnohospodársky a garančný fond, (11) Fond na podporu rybárstva    Zdroj MV RR  SR 2003

Záver
Pri  výbere  stratégie  je  potrebné  „vyvarovať  sa  kompromisom“  medzi

národným a regionálnym rastom (národná rozvojová stratégia by mala byť prioritná
v štádiu  dobiehania,  s koncentráciou prostriedkov do  pólov rozvoja“  (Lammers
2002, In: Buček 2003). V 1.fáze povstupového obdobia by sa mala preferovať tzv.
rastová  stratégia  v  regionálnej  dimenzii.  V 2.  fáze,  po  stabilizácii  (makro)
ekonomického prostredia  a aplikácii podpornej  politiky EU, by sa ťažisko malo
upriamiť  na  egalizačnú  stratégiu  (Buček  2003).  Skúsenosti  kohéznych  krajín
poukazujú  na  vhodnosť  tzv.  koncentračného  modelu.  Rozptýlenie  rozvojových
stimulov a investícií  spravidla vedie ku krátkodobým, nie k trvalým pozitívnym
zmenám regionálnej štruktúry, pričom pomoc marginálnym regiónom musí byť v
súlade s cieľmi štrukturálnej politiky EU. 
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EU’S STRUCTURAL POLICY AND REGIONS DEVELOPMENT

Resume
Structural policy of the EU and regional development are currently, in this

period often times discussed topics. The main task of the EU’s structural policy is
the  application of  its  instruments for  the  solution  of  the  main goal  of  regional
development – steered management of the development of an area, which will lead
to  convergence and overcoming of regional  disparities and to  creation of  more
favourable  conditions  for  dynamic  and  all-round  development  of  regions  with
maximal utilization  of  their  geographic,  human, economic,  and  social  potential,
while ensuring sustainable development. 

tab.1 Some Aims and Instruments of EU´s Structural Policy during the years 2000-
2006
tab.2 Some regional Indicators of Slovakia NUTS 2
tab.3 Sugested financial Grants of the regional development activities in Slovakia
during the period 2000-2006
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VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V EVROPSKÉ
DOPRAVNÍ POLITICE 17

Daniel Seidenglanz

Abstract: Transport enables spatial relations and thus ranks among the key factors
of  economic  growth.  However,  growing performance  of  road  and  air  transport
increases  the  environmental  impact  of  transport  as a  whole.  The  European
Transport Policy attempts to ease this tension by the development of high-speed
railways among other things.

Key words: transport, economic growth, environmental hazard, European
Transport Policy, high-speed railway

Úvod
Doprava  bývá  považována  za  jednu  ze  základních  podmínek

umožňujících  formování  prostorových  vazeb.  Pojem  vzdálenost  lze
definovat  jako  bariéru  oddělující  místa,  obyvatelstvo  i  aktivity,  jinými
slovy  jako  překážku,  kterou  je  nutné  nějakým  způsobem  překonávat
(McBride,  1996).  V období  zhruba  posledních  dvou  set  let  došlo
k výraznému  zvýšení  rychlosti  dopravy  (např.  S.  Hanson  (2000)  v této
souvislosti  hovoří  o  fascinaci  lidstva  rychlostí)  a k poklesu  významu
dopravních nákladů. V souladu s tím se zvětšil  prostorový dosah lidských
aktivit  a  prohloubil  se  vliv  dopravy  na  utváření  sídelní  a  hospodářské
struktury (Bertolini, 1999). Hovoří se o tzv. časoprostorové kompresi (viz
např.  Hanson, 2000),  případně se teoreticky uvažuje i  o kolapsu prostoru
(např. Hodge a Janelle, 2000).

Růst  rychlosti  a  výkonů dopravy má současně  řadu  negativních dopadů.
Pomineme-li  zde  souvislost  dopravy s důsledky globalizace  (Sýkora,  2000),  jde
především  o  její  environmentální  působení  (doprava  patří  k  nejvýznamnějším
emitentům  škodlivých  látek  (Brinke,  1992))  a  sociální  důsledky  (např.  zábor
původně jiným způsobem využívaných prostranství, nehodovost apod.) (McBride,
1996).  V souvislosti  s tím se  hovoří  o  tzv.  internalizaci  externalit,  tj. o  nutnosti
vyjádřit negativní důsledky dopravy peněžní formou a o jejich následném zahrnutí
do dopravních nákladů (viz např. Schliephake, 2001).

Evropská dopravní politika
Vzhledem  k výše  uvedeným skutečnostem  jsou  hledány  cesty,  jak

zachovat  vysokou  úroveň  mobility  jakožto  klíčové  podmínky  moderní
ekonomiky a jak zároveň snížit negativní důsledky tohoto stavu. Výrazem
těchto  snah  v zemích  Evropské  unie  je  vznik  dokumentu  White  Paper  –
17 Článek vznikl za podpory grantu GAČR č. 402/04/2128
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European Transport Policy for 2010: Time to Decide (2001), v němž jsou
formulovány cíle evropské dopravní politiky.

Podle  uvedeného  dokumentu  patří  k charakteristickým  rysům  současné
situace v zemích Evropské unie rostoucí nerovnováha mezi druhy dopravy, úspěchy
silniční  a  letecké  dopravy  vedou  ke zhoršování  stavu  životního  prostředí  a
kongescí.  Mezi  lety  1970  a 2000  se  v EU  ztrojnásobil  počet  registrovaných
osobních aut, každý den pokryjí nové silnice zhruba 10 ha plochy, v roce 1998 byla
auta zodpovědná za více než čtvrtinu (28  %) emisí  CO2 (cca  84  % emisí  CO2

připisovaných  dopravě  jako  celku).  Na  druhé  straně  potenciál  environmentálně
příznivější železniční a vodní dopravy není plně využíván. 

Evropská dopravní politika proto sleduje do roku 2010 dva prioritní cíle:
regulaci  konkurence  mezi  jednotlivými druhy dopravy a  jejich  bližší  propojení
(spolupráci)  umožňující  dosažení  tzv.  intermodality  (návaznost  různých  druhů
dopravy, možnost rychlé překládky zboží apod.).

Kromě  těchto  obecně  formulovaných  opatření  sleduje  evropská
dopravní  politika  také  několik  konkrétních  dopravních  projektů,  jejichž
cílem je překonání existujících problémových „úzkých míst“, jež ve svém
důsledku významně ovlivňují všechny existující druhy dopravy. Myšlenka
tzv.  transevropských  dopravních  sítí  byla  formulována  v souvislosti
s podpisem Maastrichtské smlouvy. Výběr tras v roce 1994 byl realizován
na základě existujících národních dopravních priorit,  jeho výsledkem byl
tzv.  essenský  seznam  prioritních  projektů  (TEN  Invest  –  Final  Report,
2003):
− tah Sever –  Jih  v trase  Berlín  –  Verona  s návrhem prodloužení  do  Milána,

Boloni a Neapole (vysokorychlostní železnice / kombinovaná doprava);
− vysokorychlostní železnice PBKAL spojující Londýn s Bruselem a některými

německými  městy  (Köln,  Frankfurt)  využívající  vybudovaný  tunel  pod
kanálem La Manche;

− vysokorychlostní železnice Jih zahrnující dvě větve: Madrid - Montepellier (s
navrhovaným prodloužením do  Nimes)  a Madrid  –  Valladolid  –  Burgos  –
francouzská hranice;

− vysokorychlostní železnice Východ (trasa Paříž – Saarbrücken – Mannheim,
odbočky do Lucemburku a Štrasburku)  spojující  francouzskou a  německou
vysokorychlostní síť;

− nákladní trasa Betuwe (konvenční železnice / kombinovaná doprava) spojující
Rotterdam s německou železniční sítí;

− tah  Francie  –  Itálie  (vysokorychlostní  železnice  /  kombinovaná  doprava)
vedoucí z Lyonu přes Miláno a Veronu do Terstu;

− řecké dálnice Pathe a Via Egnatia zajišťující efektivní spojení  řecké dopravní
sítě se sítěmi sousedních zemí;
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− multimodální (železniční a silniční) dopravní spojení Portugalsko – Španělsko
– střední Evropa;

− konvenční železnice Cork – Stranraer zlepšující železniční  spojení  hlavních
středisek Irska a Severního Irska;

− letiště  Miláno – Malpensa včetně lepší  vazby letiště na navazující  dopravní
sítě;

− pozemní železniční a silniční spojení Dánska a Švédska;
− tzv. nordický triangl - železniční a silniční doprava ve Švédsku a Finsku;
− silniční  spojení  Irska  (Cork  –  Dublin  –  Belfast),  Velké  Británie  (dálniční

spojení) a Beneluxu;
− hlavní západní železniční tah ve Velké Británii v trase Glasgow / Edinburgh –

Liverpool – Birmingham – Londýn.

Výčet projektů není v současnosti  považován za definitivní,  uvažuje se o
jeho  určitých  revizích.  Hovoří  se  o  prioritách  jako  je  železniční  tah  Východní
Evropa  (trasa  Stuttgart  –  Vídeň),  překonání  úžiny  Fehmarn  Belt,  zlepšení
splavnosti Dunaje v úseku Straubing – Vilshofen, program satelitní radionavigace
Galileo,  dosažení  interoperability  na  pyrenejské  vysokorychlostní  železniční  síti
či projekt nové transpyrenejské kapacitní železnice. 

Vysokorychlostní železniční doprava
Značná  část uvedených  projektů  se  týká  vysokorychlostní  železniční

dopravy, což koresponduje s cílem evropské dopravní politiky zvýšit do roku 2020
v zemích Evropské unie podíl železnic v osobní dopravě ze stávajících 6 na 10 %. 

Vlastní postup a tempo výstavby vysokorychlostních železničních tratí (dále
HST) v zemích Evropské unie přibližuje tab. č. 1. HST začala stavět již v 80. letech
minulého století Francie (trať St. Florentin – Sathonay byla zprovozněna v roce
1981  (Jelen,  Sellner,  1997)),  na  počátku  90.  let  následovalo  otevření  HST
v Německu,  Itálii,  Španělsku  a  Belgii.  V roce  2003  byl  krátký  úsek  otevřen
i ve Velké Británii. 

Tab. č. 1 Vývoj délky HST *) (v km) v zemích EU (EU-15)
Rok Belgie Německo Španělsko Francie Itálie Velká

Británie
EU-15
celkem
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1981 - - -  285 - -  285 
1983 - - -  402 - -  402 
1990 - n.a. -  667 n.a. - n.a.
1995 - n.a.  376 1 124 n.a. - n.a.
1996  12  434  376 1 152  237 - 2 199 
1997  71  434  376 1 152  259 - 2 221 
2000  73  510  377 1 147  259 - 2 293 
2001  73  510  377 1 395  259 - 2 541 
2002  135  687  377 1 395  259 - 2 718 
2003  135  687  577 1 395  259  72     2 990 

Poznámky: uvedeny jsou pouze roky s většími změnami délky HST
n.a. - nedostupný údaj
*) tratě umožňující rychlosti 250 km/h a vyšší

Pramen: Energy  &  Transport  in  Figures,  European  Commission,  Directorate-
General for Energy and Transport, 2003

Přes  postupné  prodlužování  provozní  délky  nových  a rekonstruovaných
tratí,  je  podíl  HST na celkové délce železničních drah v zemích Evropské unie
malý. Po celou dobu dosahují HST nejvyššího podílu ve Francii (v roce 2003 jde o
4,4 %),  poměrně vysoký podíl  zaujímají  HST také ve Španělsku (2003:  4,2 %)
a na konci  sledovaného  období  i  v Belgii  (3,9  %).  V Německu  a v Itálii  je
vzhledem k rozsahu železniční  sítě  podíl  HST malý,  nedosahuje  zde  ani  2  %.
Podílu 0,4 % dosahuje v roce 2003 také Velká Británie.

Na  základě  uvedených  hodnot  by  bylo  možné  konstatovat,  že význam
vysokorychlostní železniční dopravy je v Evropě poměrně malý. Skutečnost se však
jeví v jiném světle,  budeme-li  její  postavení hodnotit  prostřednictvím podílů na
přepravních výkonech osobní železniční dopravy. Prostřednictvím údajů v tab. č. 2
lze  pozorovat  poměrně  rychlý  růst  podílu  výkonů  tohoto  segmentu  železniční
dopravy  na  celkovém  přepravním  výkonu  ve  všech  zemích,  kde  byla  HST
zavedena.  Za  zmínku  stojí  především  hodnoty  dosahované  ve  Francii,  kde
v posledním období tvoří výkony HST více než polovinu celkového výkonu osobní
dopravy realizované na železnici. 

Tab. č. 2 Vývoj  podílu  (v  %)  vysokorychlostní  železniční  dopravy na celkovém
výkonu železnic v osobní dopravě

Rok Belgie Německo Španělsko Francie Itálie EU-15
1990 . . . 23,4 0,7 6,6
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1995 . 11,6 7,2 38,7 2,5 11,4
2000 11,2 18,8 8,9 49,7 10,8 16,1
2002 10,9 22,1 11,8 54,3 16,0 22,4

Pramen: Energy  &  Transport  in  Figures,  European  Commission,  Directorate-
General for Energy and Transport, 2003

Výstavba systému HST přispívá také k rychlejšímu růstu celkových výkonů
železniční dopravy v zúčastněných zemích. Mezi roky 1980 a 1990 vzrostl celkový
výkon francouzských železnic (tehdy jediných železnic,  které provozovaly HST)
v osobní dopravě o 117,5 %, zatímco ve zbývajících 14 členských zemích EU (tedy
ve státech bez HST) pouze o 105,6 %. 

Podobně tomu bylo i v průběhu 90. let, tj. mezi roky 1990 a 2000. V této
době byl zahájen provoz HST v  Německu, Itálii, Španělsku a Belgii. Růst výkonů
osobní železniční dopravy byl v daných zemích jako celku sice pomalejší než v 80.
letech  ve Francii,  index  růstu dosáhl  jen 114,3 %, přesto  toto  číslo  překračuje
tempo růstu osobní železniční dopravy v zemích bez HST (111,5 %). 

Závěry jsou v souladu s informacemi obsaženými v dokumentu White Paper
–  European Transport  Policy for  2010:  Time to  Decide“  (2001).  Podle  tohoto
dokumentu na mnoha trasách, na nichž byla zavedena vysokorychlostní železniční
doprava, představují železnice v konfrontaci s leteckou dopravou atraktivní způsob
dopravy, a to z hlediska času, ceny i pohodlí. Jako příklady jsou zde uvedeny trasy
spojující Paříž se Středomořím (po zprovoznění trati TGV zde tržní podíl železnice
překročil 25 %), Madrid se Sevillou (po zahájení provozu na trati AVE klesl podíl
letecké dopravy na této trase o 43 %) a trať Paříž – Brusel (po zavedení vlaků
Thalys došlo k poklesu podílu individuální automobilové dopravy o 15 %). 
O konkurenceschopnosti vlaků systému TGV a ICE s leteckou dopravou na trasách
do vzdálenosti 500 km hovoří ve svém článku také např. G. Wackermann (1998).

Závěr
Růst podílu silniční a letecké dopravy na celkovém dopravním výkonu lze

z hlediska trvale udržitelného rozvoje považovat za rizikový. Vzhledem k tomu, že
doprava  je  chápána  jako  jeden  z klíčových  faktorů  podmiňujících  ekonomický
rozvoj, snaží se zásady evropské dopravní politiky tento rozpor zmírnit. V rámci
osobní dopravy patří k podporovaným cílům i rozvoj vysokorychlostní železniční
dopravy,  jejíž  rostoucí  podíl  na výkonech  celkové  železniční  dopravy  lze
považovat za pozitivní signál nastoupeného vývoje. 
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GLOBALIZACE  A  JEJÍ  REGIONÁLNÍ  ASPEKTY

Petr  Šindler

Abstract: Globalization is  a  process controlled  by two participants  –  state  and
transnational corporations. There are three forms of globalization: globalization of
the market, globalization of production chains and technologies, and globalization
of  regulation  of  economic  activities.  Globalization  is  an  continuation  of
internationalization  of  the  world  economy.  It  poses  not  only  geographical
enlargement   of  national  economics  beyond  the  national  borders,  but  also
functional  integration  of  the  world  economy. Globalization  is  a  natural  and  an
inevitable process of a social integration to a higher spatial hierarchic level than it
used to be so far. Globalization is  likely to be one of the key characteristics of the
21st century. During its analysis we have to consider at least three its hierarchic
levels – global, regional, and local. This paper, which places emphasis on regional
policy of European union in globalization processes, focuses on the globalization at
the regional level.

Key words: Globalization, regional dimension, European Union.

Úvod
Proces globalizace ovlivňují tři skupiny faktorů: vědeckotechnický rozvoj,

mezinárodní konkurence a regulace mezinárodního obchodu. Příspěvek si všímá
zejména dvou posledních  faktorů,  především z hlediska vlivu politiky Evropské
unie (EU) na postavení evropských regionů v procesech globalizace. Vyplývá to
také  z předpokladu,  že  existují  strukturální  omezení  konkurence,  která  není
schopna  vyřešit  současné  rozvojové  problémy  světa.  Samotný  mechanismus
liberalizace globálního trhu totiž pouze tvoří hlavní problém globalizace, kterým je
a  zůstává  nerovnováha  mezi  jednotlivými  kraji  a  uvnitř  krajů.  Nejzávažnější
formou  nerovnováh  je  nerovnoměrné  rozložení  statků,  ale  také  příliš  velká
asymetrie v rozdělení moci politické, sociální a hospodářské. Trh je třeba chápat
jako  jednu  z institucí,  avšak  tržní  hospodářství  může  vést  k různým výsledkům
(žádoucím i nežádoucím) – v závislosti na pravidlech hry. Nabízí se otázka, jak
rozdělit  potenciální  zisky z globalizace  mezi  bohaté  a  chudé  země nebo  uvnitř
těchto společenství.     

Jak chápat globalizaci? Je možné mluvit o globalizaci v rámci integračních
seskupení,  např.  v  EU? Jaké šance a jaká ohrožení nese sebou globalizace pro
evropské  regiony, zda  a  jakým způsobem je  naše  země povinna přizpůsobit  se
globalizaci ve finálním období přistoupení k EU?

Globalizace a mezinárodní ekonomické integrace
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Globalizace  je  nejčastěji  spojována  s internacionalizací  hospodářské
činnosti,  s mezinárodním  obchodem  a  s  přeléváním  investic.  Navíc  má  vztah
s ekonomickou  sférou  a  spočívá  na  postupné  integraci  národních  ekonomik  do
celosvětového systému, který směřuje k vytvoření globální ekonomiky.

Za nepřímou fázi („laboratoř“) mezinárodní ekonomické integrace, vedoucí
ke  skutečnému  globálnímu  hospodářství,  jsou  považovány  integrační  procesy
v rámci  regionálních  seskupení,  jako  zóny  volného  obchodu,  celní  unie,
hospodářské a měnové unie (např. EU, EFTA, CEFTA, NAFTA, ASEAN, APEC,
MERCOSUR aj.). Protože „obchodní bloky“ tohoto typu tvoří četné bariéry (ve
vztahu  k partnerům  mimo  tato  seskupení)  v rozvoji  volné  výměny,  procesy
globalizace  v měřítku  jednotlivých  regionů  světové  ekonomiky jsou  oceňovány
jako  křehký proud  globální  liberalizace  hospodářské  činnosti.  Jinak  specifické
relace integrace v rámci jednotlivých regionů světové ekonomiky lze popsat jako
globalizaci s omezeným (vnitřním) charakterem, zatím co ve druhém případu (např.
relace EU – světová ekonomika) můžeme hovořit o „vnější“ globalizaci.

Jestliže jde o strukturálně věcný aspekt měnícího se vlivu státu na procesy
globalizace,  je  třeba  upozornit  na  tři  stupně  prostorové  územní  regulace:
nadnárodní,  národní  a  regionální.  Globalizace  ovliňuje  relativní  význam těchto
úrovní tím způsobem, že tendenčně roste úloha první a třetí úrovně a klesá role
úrovně národní, při čemž prvořadý význam zde mají faktory kvalitativní (změna
funkce národního státu). Místo světa, v němž národní politika řídí ekonomické síly,
globální hospodářství tvoří svět, v němž „nadnárodní geoekonomické síly“ diktují
národní hospodářské politice (L. C. THUROW, 1999, s. 171).

Protože  v integraci  Evropy  představuje  vedoucí  sílu  EU,  je  možné
předpokládat,  že  v současné  etapě  globalizace  bude  EU  určovat  hlavní  směry
ekonomické integrace světa. Aby EU mohla sehrávat aktivnější roli v globálních
procesech,  musí  prohloubit  a  rozšířit  integraci  a  tím  také  zvýšit  svůj  vliv
universalistické  koncepce  světa.  Z tohoto  hlediska  můžeme evropskou integraci
chápat  jako  universalizující  –  hlavní  proud  globalizačních  procesů,  kde  pouze
sjednocená  Evropa  je  schopna  nést  břímě  budoucího  světového  společenství.
Současně však nedostatek universalizmu může vést k návratu dřívějších konfliktů a
seskupováním se na vnitřních principech (Z. BRZEZIŃSKI, 1993, s. 203).
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Globalizace a evropská integrace
V důsledku výše vzpomínaných globálních tendencí máme v Evropě co do činění
se symptomy počátečního stadia procesu, jehož finále může být „konec geografie“
(hlavně socioekonomické, ale i politické) a také určité přehodnocení mezinárodních
ekonomických  vztahů  v tradiční  struktuře  národního  hospodářství  jednotlivých
států jako hlavních aktérů. Správné fungování globálního evropského hospodářství
vyžaduje zřeknutí se značné části národní suverenity. Uvolňujíce se z politických
hranic současné hospodářství se stává stále více nezávislé a nemusí mít své kořeny
v konkrétních  institucionálních,  společenských  a  kulturních  prostorech.
Neexistence  „politických  kořenů“  již  nemá  v rozhodující  míře  vliv  na  tvorbu
ekonomických efektů (P. KRUGMAN, 1991).

Projevem  hospodářské  politiky  EU  je  spíše  současná  globalizace  a
regionalizace  této  politiky.  Globalismus  a  regionalismus v politice  EU můžeme
ještě také chápat jako jeden z hlavních vektorů „struktury sil“ přívrženců a odpůrců
evropské integrace. Je nutné podtrhnout, že je to jedna z fundamentálních otázek
diskusí na téma současnosti i budoucnosti politického formování EU.

Regiony v procesech globalizace
Zapojení  vyspělých  zemí  a  dobře  vybavených  ekonomik  jednotlivých

regionů Evropy do procesů globalizace způsobí, že se stanou místy koncentrace
přelívání zdrojů nejen výrobků, ale také kapitálu a technologií – v pravém slova
smyslu určitými hlavními články v nové, globální dělbě práce. Globalizace zvýší
jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a samozřejmě přinese i značné zisky.
Regionální  konkurenční  zisky  nabývají  na  významu.  Vyplývají  z nových  šancí
specializace a jsou novým druhem komparativních zisků. Přijímají téma regionální
(i lokální) hospodářské politiky a sehrávají obrannou roli vůči některým negativním
vlivům globalizace (R. HIGGOTT, A. PAYNE, 2000, díl II, s. 189 – 198).

K důležitým  příčinám  a  také  projevům  rostoucí  úlohy  regionů
v mezinárodním  smyslu,  je  třeba  počítat  vyčlenění  nadnárodních  korporací
z podřízenosti  vládám  a  také  rostoucí  vzájemná  závislost  regionální  struktury
v síťových  vazbách  (mimo  jiné  v důsledku  zániku  národních  hranic  pro
hospodářskou výměnu). Mezi uvedenými faktory má zvláštní význam nová pozice
a role nadnárodních korporací. Ve světle některých názorů ztrácí stát ve prospěch
nadnárodních korporací  právo na provádění sektorově orientované hospodářské
politiky.  Spolu  s tím  převedení  kompetencí  v oblasti  sektorové  hospodářské
politiky na  úroveň  lokální  (regionální)  může  být  odpovědí  proti  nastupujícímu
negativnímu působení sociální strategie nadnárodních korporací (K. COWLING,
1999).  Současná  světová  ekonomika  legitimizuje  současně  činnosti  zvýrazněné
prostřednictvím hierarchicky  nižší  teritoriální  struktury  když  v průběhu  rozvoje
procesů globalizace po druhé světové válce bylo jisté,  že  není zapotřebí  velká
ekonomika s velkým vnitřním trhem k tomu, aby se rozvíjela jen virtuálně. Dříve
převládalo  přesvědčení,  že  rozdělení  státu  na  menší,  autonomní  organizační
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jednotky, může být příčinou ohrožení jejich rozvoje a také existence s ohledem na
značný  pokles  životní  úrovně.  Dnes  již  bezpečně  víme,  že  vysokou  úroveň
blahobytu je možné dosáhnout prostřednictvím malé státní teritoriální struktury a
autonomní  regiony  prostřednictvím  mezinárodní  spolupráce  s jinými
společenstvími. Vědomí tohoto faktu eliminuje jednu z minulých fundamentálních
překážek na cestě k decentralizaci funkce státu – včetně samostatnosti regionů jako
hospodářských  společenství,  což  může  být  zároveň  významným  prostředkem
k omezené  etnických  vášní.  Zánik  hranic  mezi  národy,  regionalizace  a  etnické
skupiny tvoří  nový systém,  novou složitou  politickou  strukturu,  která  je  dosud
bezprecedentní.  Jestliže  požijeme  matematickou  metaforu,  můžeme  říci,  že
postkapitalistický systém má tři vektory, každý orientovaný jiným směrem (P. F.
DRUCKER, 1999, s. 128 – 129, L. C. THUROW, 1999, s. 316).

Regionální politika Evropské unie a procesy globalizace
Rostoucí úloha evropských regionů v procesech globalizace přeje regionální

politice EU. Je možné zformulovat tezi, že současná základní strategie hospodářské
politiky EU se zakládá nikoliv na modernizaci ekonomik jednotlivých členských
zemí,  ale  na  územně  usměrňovaném  obnoveném  unijním  hospodářství.  Tento
proces  restrukturalizace  ekonomiky jednotlivých regionů je  realizován na  jedné
straně  prostřednictvím  koncentrace  investičních  nákladů  v nejslabším  článku
systému,  tj.  v zaostalých  regionech  vyžadujících  hlubokou  restrukturalizaci
sociálně  ekonomické  struktury,  naproti  tomu  na  druhé  straně  prostřednictvím
aktivní pomoci růstu endogenních schopností konkurenčních regionů. 

V nynější  etapě  evropské  integrace  se  rostoucí  význam regionů  v unijní
(rozpočtové)  strukturální  politice  zdá  být  předurčen  dynamikou  jejího  procesu
rozvoje a hlavně její efektivností. Zvětšující se rozsah regionální orientace společné
hospodářské politiky je důsledkem jejího působení v procesu budování a dozrávání
jednotného  vnitřního  trhu  produktů,  služeb,  kapitálu  a  pracovní  síly,  který  má
sloužit  rozvoji  obchodní  výměny,  produkce  i  efektivní  alokaci  finančních
prostředků v měřítku nejen evropského,  ale  i  světového trhu, čili  europeizaci  a
globalizaci široce chápané hospodářské činnosti.

Je  důležité  zdůraznit,  že  v procesech  globalizace  nejen  v kontinentálním
měřítku ekonomická úloha regionů značně předbíhá a razí cestu růstu politické a
sociální  role  regionů.  Unijní  ekonomická  realita  již  téměř  od  80.  let  stále
dynamičtěji  verifikuje  reálné  meze  tradiční  hospodářské  politiky  státu.  Meze
reálného ekonomického řízení  regionů v řadě  případů  již  dávno předběhly jeho
právně politické sankce.

Závěr
„Evropa regionů“ může být šancí (a dobrým příkladem nejen pro Evropu)

v omezení negativních dopadů procesu globalizace. A kromě toho „unie regionů
Evropy“ se může stát klíčem k politickému sjednocení kontinentu, mimo jiné také
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s ohledem  na  mechanismus  tvorby  současné  hybridní  konstrukce  svazku
evropských  států.  V institucionálním  systému  společný  mechanismus  řízení
souběžně  rozšiřující  kompetence  EU  i  regionů  bude  vytvářet  tlak  na  omezení
řídících vlivů státu, čili bude přát globalizaci (federalizaci) této politiky. Protože
máme co  do  činění s relativně novými trendy není možné pominout určité  rysy
kontraverznosti  v  hodnocení  vlivu  a  perspektiv  globalismu  (i  federalismu)
v politice EU. Proto je třeba pozorně hodnotit, zda je to již kvalitativně nový typ (a
etapa  realizace)  „aktivní“  bezprostřední  politiky,  nebo  zda  je  to  ještě  politika
s převažujícím ekonomickým prvkem evolučního charakteru.

Je třeba také věnovat pozornost tomu, že nejvíce rozvinuté regiony Evropy
mohou být katalyzátorem nových os interregionálního rozvoje v rámci již fungující
transhraniční euroregionální  spolupráci.  Koncepce rozvoje regionů koresponduje
s vizí „Evropy regionů“.
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DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A REGIONÁLNY ROZVOJ

Katarína Zigová

Abstract:  The  development  every  regions  behind  of  quality  the  Transport
Infrastructure.  In  this  article  are  knowledge  about  infrastructure,  transport
infrastructure, regional politics and regional development.

Key words: Infrastructure, Transport Infrastructure, Regional Development

Úvod 
Rozvoj každého regiónu závisí do značnej miery od kvality jeho dopravnej

infraštruktúry.     
V článku  sú  zhrnuté  vedomosti  o infraštruktúre  ako  takej,  následne  sú

skonkretizované  v dopravnej  infraštruktúre.  Ďalšia  časť  obsahuje  vedomosti
o regionálnej politike a regionálnom rozvoji.    

Infraštruktúra
Pojem:  Jochimsen  (1966)  považovaný  za  znalca  danej  problematiky  tiež
považuje dobré fungovanie ekonomiky za nosnú časť infraštruktúry.
Na základe svojho výskumu uvádza štyri hlavné charakteristiky infraštruktúry:
1. Prostriedky získané zo služieb poskytovaných infraštruktúrou sú významné pre

úspešný rozvoj ostatných ekonomických aktivít.
2. Služby infraštruktúry sú úzko späté so zamestnaním obyvateľstva a obchodnou

sieťou.
3. Dôležité je sústredenie investícií vložených do infraštruktúry v danom čase a

priestore.  Rozvoj  infraštruktúry  je  proces  spätý  s  produkciou  a  je
charakterizovaný vysokým pomerom hodnoty kapitál – produkcia.

4. Služby infraštruktúry sú obyčajne regulované vládou.
Funkcia: Funkciou infraštruktúry je aj prekonávanie vzdialeností, ktoré sú

výsledkom  priestorového  rozdelenia  piatich  základných  funkcií  spoločenského
života : práce, bývania, odpočinku, služieb a štátnej správy   ( A. Karasová, 1989).

Klasifikácia      :       Rozlišujeme nadradenú infraštruktúru, ktorá má dosah
pôsobenia  v rámci  celej  krajiny (železnice,  vysoké  školy),  infraštruktúru
nadmiestneho významu, ktorá pôsobí v rámci  väčšej  alebo menšej  oblasti
(skupinové  vodovody,  nemocnice)  a infraštruktúru  miestneho  významu
s dosahom len v rámci sídla a jeho okolia (kanalizácia, plynáreň, obchod).
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Význam: ,,  Infraštruktúra  je  komplexný faktor  regionálneho rozvoja (v  menšej
miere  faktor  rozmiestnenia).  Nevyhnutnosť  vyčlenenia  infraštruktúry  ako
osobitného faktora regionálneho rozvoja sa vysvetľuje  tým, že napríklad  ak sú
ostatné  podmienky  rovnaké,  predurčuje  vyššia  úroveň  rozvoja  infraštruktúry
regiónu  prednostnú  migráciu  do  neho  a aj  prednostné  rozmiestnenie  nových
objektov. ″ (E. B. Alejev, l977).

Dopravná infraštruktúra
Pojem:   Pojem dopravná infraštruktúra zahŕňa v sebe celkový systém

ciest,  železníc,  letísk  a  prístavov  spolu  s  energetickými  rozvodmi
a komunikačnými sieťami,  čo  všetko tvorí  základ efektívneho fungovania
krajiny a jej hospodárstva.

Funkcia: Funkčnou náplňou dopravnej infraštruktúry je zabezpečenie
rovnomerného prístupu regiónov k medzinárodnej zdrojovej a cieľovej doprave,
efektívne prevedenie medzinárodného tranzitu územím krajiny a prepojenie sídiel
na celoštátnej a nadregionálnej úrovni.

Regionálna politika
Za  určujúcu  budem  považovať  definíciu  regionálnej  politiky

vyplývajúcu  z  jej  cieľa.  Cieľom  regionálnej  politiky  je  podporovať
a iniciovať  ekonomický  a sociálny  rozvoj  a rast  regiónov,  znižovať
negatívne  dôsledky  trhovej  ekonomiky,  znižovať  regionálne  disparity
a podporovať trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

Regionálna  politika  je  indikátorom  plnenia  cieľov  a zámerov  rozvoja
regiónov - regionálneho rozvoja.

Regionálny rozvoj
Pojem  :   Podľa  E.  Rajčákovej  (2002)  možno  všeobecne  povedať,  že

regionálny  rozvoj  je  súbor  predovšetkým sociálnych a hospodárskych  procesov
v regióne. Tieto procesy a vzťahy ovplyvňujú všetky zložky regiónu, i keď možno
nie  všetky  naraz,  ale  formou  postupnej  reťazovej  reakcie.  Naopak,  jednotlivé
zložky  regiónu  (  ako  aj  ich  priestorová  štruktúra)  majú  vplyv  na  priebeh
regionálneho rozvoja. 

Súčasný regionálny rozvoj a regionálna politika sa podľa A. J. Scotta (1988)
začína uberať dvoma cestami. 

- Prvá  je  ″ low  road  ″ založená  na  komparatívnych  výhodách  v podobe
konkurenčných cien, nízkych miezd a zamestnaneckého štandardu. 

- Druhá  ″ high road  ″ je  založená na vysokej  miere inovácie,  kooperácie,
rozvinutých sieťach, podporných inštitúciách a pod. 
Prvá, zdá sa, je skôr typická pre menej a stredne rozvinuté krajiny, druhá pre

vysoko  rozvinuté  krajiny.  Je  zrejmé,  že  prechod  z prvej  do  druhej  je  vysoko
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náročná  záležitosť,  vyžadujúca  dlhodobé,  veľmi  premyslené  a sústredené  úsilie,
premyslené a sústredené úsilie.

Ciele a priority regionálnej politiky a regionálneho rozvoja SR
Strategickými  cieľmi  regionálnej  politiky  a regionálneho  rozvoja  sú:

dosiahnutie  (priblíženie,  vyrovnávanie) úrovne stavu hospodárstva (hospodárskej
a sociálnej  úrovne regiónov),  blížiaceho sa priemeru EU a znižovanie  rozdielov
sociálnej a ekonomickej úrovne medzi regiónmi ( znižovanie disparít). 

K prioritám, na ktoré ma byť regionálna politika zameraná patrí: podpora
produktívnej  ekonomiky  a  posilnenie  konkurencieschopnosti,  ľudské  zdroje  a
sociálne  podporné  mechanizmy,  regionálna  integrita  a trvale  udržateľný  rozvoj,
rozvoj hospodárstva a vidieka. 

Národný plán regionálneho rozvoja 
Ide o základný strednodobý programový (strategicko-plánovací) dokument

rozvoja regiónov, spracovaný pre obdobie rokov 2000-2006. Obsahuje komplexnú
analýzu hospodárskej a sociálnej situácie regiónov, identifikuje bariéry a možnosti
ich rozvoja a obsahuje aj sústavu cieľov a priorít regionálneho rozvoja ako aj návrh
stratégie ich realizácie. Obsahuje aj rámcový návrh finančného a administratívneho
zabezpečenia  podpory regionálneho rozvoja.  Zabezpečuje  funkčnosť regionálnej
politiky v symbióze so strednodobými hospodárskymi prioritami Slovenska.

Národný rozvojový plán (2003)
Súčasnými  prioritami  je  zvyšovanie  koncentrácie,  koordinácie

a efektívnosti,  spolu  so  zjednodušovaním procedúr.  Národný plán  regionálneho
rozvoja SR (2001) sa musel prepracovať a vytvoril sa podľa odporúčania EU nový
Národný rozvojový plán (2003).

Vplyv dopravnej infraštruktúry na regionálny rozvoj
D.  Biehl  (1986)  vyslovil  názor,  že  ,,  infraštruktúra  je  determinujúci

potenciál rozvoja regiónu ″.

Záver 
Článok  obsahuje  teoretické  základy  témy  ,,Dopravná  infraštruktúra

a regionálny rozvoj″. Poskytuje empiricko-teoretické východiská pre pripravovanú
aplikačnú časť.
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REZIDENČNÉ A POPULAČNÉ TENDENCIE SUBURBANIZÁCIE
BRATISLAVY

Gabriel Zubriczký

Abstract: In this paper we attempt to analyse processes of suburbanisation of the
largest urban area of Slovakia – Bratislava. We try to follow the development of
housing and  population  growth in the  daily urban  system of  Bratislava  (which
contents 108 municipalities) in the past 20 years.

Keywords: suburbanisation of Bratislava, daily urban systems, counterurbanisation

Úvod
Suburbanizácia  ako  proces  sa  začal  prvý  raz  objavovať  na  konci  19.

storočia,  oveľa  zreteľnejší  však  bol  po  druhej  svetovej  vojne.  Suburbanizačný
proces začal najskôr v Európe, hlavne v Londýne. V USA sa objavuje neskôr avšak
s väčšou  dynamikou  a badateľnejším  vplyvom  na  jadrá  miest.  V našich
podmienkach sa objavuje len v ostatnom období. Všeobecne vzaté, ide o procesy
na rozhraní  veľkého mesta  a jeho  zázemia  v tzv.  rural-urban fringe.  Z funčného
hľadiska sa vedie diskusia, či sa jedná  o kontraurbanizáciu alebo expanziu mesta
(urban sprawl). Každopádne výsledkom sú nové rezidenčné okrsky v okolí mesta.
Indikátormi sú  migračný prírastok, kvantitatívny a kvalitatívny nárast domového
a bytového  fondu,  dôsledkami  zasa  lepšia  technická  infraštruktúra,  vyššie  ceny
pozemkov a nehnuteľností, zmeny v sociálnej štruktúre, segregácia.

Analyzovali  sme  funkčný  mestský  región  (fmr)  vymedzený  na  základe
štúdie  A. Bezáka,  v ktorom sa  nachádza  popri  Bratislave 108  obcí,  z toho 101
vidieckych obcí a 7 so štatútom mesta.

Obce sa nachádzajú v priestore 6 pôvodných okresov, dokonca 2 krajov, čo
zároveň  vystavuje  isté  vysvedčenie  aj  administratívnemu  systému  Slovenska.
Najsevernejšou obcou je Kuklov z pôvodného okresu Senica, najjužnejšou obcou
Bodíky  v bývalom  okrese  Dunajská  Streda,  najvýchodnejšou  Pusté  Úľany
v pôvodnom okrese Galanta, všetky z Trnavského kraja. Reálny nodálny priestor
Bratislavy  teda  zahŕňa  všetky  obce  z pôvodných  okresov  Bratislava,  Malacky,
Senec,  Pezinok  z Bratislavského  kraja  a niekoľko  obcí  z pôvodných  okresov
Dunajská Streda (29 obcí), Galanta (3 obce) a Senica (7 obcí) z Trnavského kraja

ANALÝZA REZIDENČNÝCH ZNAKOV SUBURBANIZÁCIE BRATISLAVY
Vývoj  počtu  trvalo  obývaných  bytov  ponúka  komparáciu  medzi  dvoma

ostatnými intercenzovými obdobiami.  Poslednej dekáde socialistickej etapy rástol
počet bytov najviac v mestách skúmaného priestoru a v obci Rohožník, čo súviselo
s prevádzkou  cementárne.  Relatívne  najvyšší  nárast  počtu  bytov  bol  v poradí
-Rohožník,  Senec,  Šamorín,  Pezinok  a Bratislava.  Na  druhom  póle  sa  ocitli
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periférne, menej atraktívne vidiecke obce, ale prekvapivo aj obce typu Borinka, či
Marianka.  Marianka dosiahla  v uvedenom období  index rastu trvalo  obývaných
bytov  len  90,2%  a Borinka  dokonca  iba  87,3%.  V celom funkčnom mestskom
regióne  Bratislava  dosiahol  index  rastu  trvalo  obývaných  bytov  121,2%.
V samotnom centre  regiónu  –  v Bratislave  sledovaných  údaj  dosiahol  hodnotu
126,9% a v zázemí regionálneho centra 108,9%. Je to potvrdenie známeho faktu,
že  v danom období  sa  zamerala  bytová  výstavba  prednostne  na  hlavné  mesto.
Z celkového nárastu  v danej  dekáde  39  443  trvale  obývaných bytov,  až  34203
pribudlo v samotnej Bratislave a len 5240 bytov v zázemí Bratislavy v obciach fmr
Bratislava.

Očakávané zmeny v tomto smere prinieslo  ponovembrové obdobie,  ktoré
môžeme  doložiť  údajmi  z intercenzového  obdobia  1991  až  2001.  Počet  trvalo
obývaných  bytov  v celom fmr  Bratislava  dosiahol  index  rastu  103  %,  pričom
samotná Bratislava dosiahla index rastu 102,5% a zázemie v rámci fmr 104,2%.
Prvým poznatkom je samozrejme výrazne nižší rast počtu trvalo obývaných bytov
oproti  predošlej  dekáde.  V období  1991  až  2001  pribudlo  len  6763  trvalo
obývaných bytov. Dôležitou zmenou je ale intraregionálne rozloženie rastu, keď
v zázemí pribudlo výrazne viac takýchto bytov ako v centre – Bratislave. Svedčí to
o tom,  že  mnohé  rodiny  z Bratislavy  bratislavské  byty  prenajímajú  a trvalo  sa
presídlili do zázemia. Reálne údaje môžu byť ešte výraznejšie v prospech zázemia,
avšak nie všetci presídlenci si zahlásili aj zmenu v trvalom pobyte. Z pohľadu obcí
najvyšší  rast  dosiahli  Hamuliakovo  (index  rastu  123,3%),  tiež  Miloslavov
a Limbach. Mestá zázemia vykazujú nižšie relatívne hodnoty, v súbore je najvyššie
Stupava  na  19.  mieste  a Modra  na  24.  mieste,  v absolútnych  hodnotách  však
prevyšujú vidiecke obce. Najnižšie indexy rastu trvalo obývaných bytov dosiahli
dopravne najizolovanejšie obce, pričom je zaujímavý fakt, že v tejto skupine obcí
dominujú  tri  obce  odrezané  kanálom  vodného  diela  Gabčíkovo  –  Bodíky,
Dobrohošť,  Vojka  nad  Dunajom.  V týchto  obciach  dochádza  k funkčnej
transformácii bývania na druhé bývanie, či rekreačné využitie.

Dôležitým indikátorom potenciálnej suburbanizácie môžu byť aj neobývané
byty  v jednotlivých  obciach.  Najmenší  podiel  neobývaných bytov  je  v mestách
regiónu. Z vidieckych obcí v tomto smere vynikajú obce v oblasti Žitného ostrova,
naopak najväčší podiel neobývaných bytov nájdeme väčšinou na záhorskej strane
zázemia Bratislavy

Tabuľka 1 Vývoj počtu trvalo obývaných bytov v obciach fmr Bratislava

Názov obce 1 2 3 4 5 6
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Hamuliakovo 205 227 280 110,73 123,35 10,26
Miloslavov 214 220 265 102,80 120,45 14,52
Limbach 269 274 330 101,86 120,44 21,43
Vlky 92 97 116 105,43 119,59 10,08
Zlaté Klasy 661 708 845 107,11 119,35 4,05
Zálesie 166 193 224 116,27 116,06 11,46
Hviezdoslavov 84 76 88 90,48 115,79 23,48
Kostolište 233 245 282 105,15 115,10 11,04
Kalinkovo 218 233 266 106,88 114,16 13,64
Plavecký Štvrtok 548 545 622 99,45 114,13 12,15
Rovinka 306 339 383 110,78 112,98 4,49
Báhoň 421 406 453 96,44 111,58 13,71
Dunajská Lužná 731 768 856 105,06 111,46 8,84
Hurbanova Ves 51 58 64 113,73 110,34 20,00
Mierovo 110 107 118 97,27 110,28 15,11
Budmerice 534 547 602 102,43 110,05 16,16
Borinka 197 172 188 87,31 109,30 28,24
Báč 102 100 109 98,04 109,00 10,66
Stupava 2360 2396 2610 101,53 108,93 9,56
Rohovce 245 281 305 114,69 108,54 4,71
Nový Život 537 550 596 102,42 108,36 9,70
Hrubý Šúr 171 185 200 108,19 108,11 12,28
Malinovo 350 366 395 104,57 107,92 5,28
Modra 2418 2665 2873 110,22 107,80 12,36
Štvrtok na Ostrove 420 439 473 104,52 107,74 7,25
Ivanka pri Dunaji 1448 1452 1561 100,28 107,51 11,21
Pezinok 5053 6490 6948 128,44 107,06 8,30
Zohor 908 862 921 94,93 106,84 13,76
Hrubá Borša 109 103 110 94,50 106,80 23,61
Lehnice 549 593 633 108,01 106,75 11,59
Rohožník 531 866 922 163,09 106,47 9,07
Kvetoslavov 236 248 264 105,08 106,45 21,19
Vinosady 279 296 315 106,09 106,42 18,81
Jablonové 339 316 336 93,22 106,33 22,58
Nová Dedinka 421 447 473 106,18 105,82 8,16
Viničné 470 455 480 96,81 105,49 13,67
Jakubov 376 368 387 97,87 105,16 15,69
Malacky 4445 5543 5812 124,70 104,85 6,50
Šamorín 2832 3775 3943 133,30 104,45 7,46
Kráľová pri Senci 409 426 444 104,16 104,23 19,57
Láb 433 414 431 95,61 104,11 15,49
Dubová 278 263 273 94,60 103,80 14,15
Hubice 111 134 139 120,72 103,73 2,11
Janíky 201 222 230 110,45 103,60 9,45
Blatná na Ostrove 203 226 234 111,33 103,54 10,69
Veľké Leváre 945 964 997 102,01 103,42 12,70
Suchohrad 227 177 183 77,97 103,39 31,97
Šenkvice 1140 1238 1277 108,60 103,15 10,70
Častá 602 595 612 98,84 102,86 18,07
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Marianka 336 303 311 90,18 102,64 25,60
Čakany 141 152 156 107,80 102,63 15,68
Bratislava 127291 161494 165587 126,87 102,53 7,44
Moravský Ján 560 557 571 99,46 102,51 20,36
Most pri Bratislave 418 458 469 109,57 102,40 13,63
Sekule 488 468 479 95,90 102,35 19,63
Vištuk 419 392 401 93,56 102,30 14,68
Janovce 122 136 139 111,48 102,21 12,03
Chorvátsky Grob 501 478 488 95,41 102,09 13,01
Senec 3195 4486 4579 140,41 102,07 7,77
Jelka 929 983 1003 105,81 102,03 11,86
Lozorno 760 784 799 103,16 101,91 17,37
Tomášov 542 585 596 107,93 101,88 11,18
Svätý Jur 1598 1529 1555 95,68 101,70 8,21
Veľký Biel 648 617 627 95,22 101,62 11,94
Slovenský Grob 581 574 582 98,80 101,39 14,54
Píla 87 79 80 90,80 101,27 25,93
Veľká Paka 211 224 226 106,16 100,89 17,52
Blatné 468 424 426 90,60 100,47 16,80
Čenkovce 187 219 220 117,11 100,46 13,39
Závod 701 745 744 106,28 99,87 18,78
Sološnica 430 443 442 103,02 99,77 21,63
Bernolákovo 1446 1454 1447 100,55 99,52 15,53
Studienka 472 464 461 98,31 99,35 25,28
Záhorie 123 146 145 118,70 99,32 15,20
Plavecký Mikuláš 272 235 233 86,40 99,15 30,24
Oľdza 79 81 80 102,53 98,77 15,79
Jablonec 237 227 224 95,78 98,68 14,83
Gajary 873 810 798 92,78 98,52 22,07
Lakšárska N. Ves 339 325 320 95,87 98,46 30,89
Reca 415 387 380 93,25 98,19 17,21
Doľany 317 305 299 96,21 98,03 26,89
Veľký Grob 365 356 348 97,53 97,75 24,02
Trnávka 150 127 124 84,67 97,64 16,22
Pernek 285 248 242 87,02 97,58 31,44
Horný Bar 319 330 322 103,45 97,58 18,89
Kuchyňa 496 467 454 94,15 97,22 21,04
Malé Leváre 368 328 318 89,13 96,95 31,47
Záhorská Ves 541 478 462 88,35 96,65 26,43
Plavecký Peter 169 178 172 105,33 96,63 22,52
Bellova Ves 66 57 55 86,36 96,49 30,38
Vysoká pri Morave 653 579 558 88,67 96,37 19,13
Tureň 229 252 242 110,04 96,03 11,68
Pusté Úľany 493 485 465 98,38 95,88 18,56
Plavecké Podhradie 224 210 201 93,75 95,71 22,99
Čataj 287 281 268 97,91 95,37 16,25
Boldog 102 128 122 125,49 95,31 17,01
Kuklov 266 245 229 92,11 93,47 27,30
Macov 54 58 54 107,41 93,10 32,50
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Kyselica 45 42 39 93,33 92,86 25,00
Vojka n. Dunajom 184 167 155 90,76 92,81 23,65
Blahová 105 108 100 102,86 92,59 23,66
Igram 172 172 158 100,00 91,86 19,80
Borský Jur 569 515 473 90,51 91,84 31,05
Kostolná pri Dunaji 142 141 129 99,30 91,49 23,67
Štefanová 115 105 96 91,30 91,43 27,27
Kaplná 230 218 196 94,78 89,91 14,04
Dobrohošť 153 135 119 88,24 88,15 30,41
Bodíky 146 124 108 84,93 87,10 34,55
Bílkove Humence 118 95 82 80,51 86,32 47,77

1 – počet trvalo obývaných bytov v roku 1980
2 – počet trvalo obývaných bytov v roku 1991
3 – počet trvalo obývaných bytov v roku 2001
4 – index rastu počtu bytov v období 1980 až 1991
5 – index rastu počtu bytov v období 1991 až 2001
6 – podiel neobývaných bytov na celkovom počte bytov v obci

Analýza populačného vývoja vo fmr Bratislava
Pretože nie v každom prípade sa jednalo o intenzívny a kvalitatívny nárast

obývanosti  bytového  fondu,  je  potrebné  prihliadať  aj  na  populačný  vývoj
v postkomunistickej dekáde. Zo 108 obcí funkčného mestského regiónu Bratislava
zaznamenalo v danom období populačný rast 83 obcí, populačný pokles 24 obcí
a obec  Hubice  si  zachoval  pôvodný počet  obyvateľov.  Najvyšší  populačný rast
dosiahol  Limbach  s indexom rastu  126,2%,  nasledovaný obcami,  Hamuliakovo
a Miloslavov. Rast miest v zázemí Bratislavy zaostával v porovnaní s vidieckymi
obcami, keď najviac populačne narástla Modra, čo stačilo na 34. miesto v súbore
všetkých obcí fmr. Vyšší rast populácie neodzrkadľuje vždy aj kvalitatívny rozvoj.
Pomerne  rýchlo  rástli  aj  niektoré  vidiecke  obce,  ktoré  nemožno  spájať  so
suburbanizačným  procesom,  pretože  vynikajú  vyšším  prirodzeným  prírastkom
nižších  sociálnych skupín a nižším migračným prírastkom –  Zlaté  Klasy,  Jelka,
Lehnice, Plavecký Štvrtok. Naopak suburbanizačný rast je zrejmý popri Limbachu,
Hamuliakove, Miloslavove aj v Ivanke pri Bratislave, Borinke či Dunajskej Lužnej.
Najväčší úbytok populácie podobne ako trvalo obývaných bytov zaznamenali obce
na pravom brehu kanála vodného diela Gabčíkovo – Bodíky, Vojka nad Dunajom
a Dobrohošť.

Prekvapením  je  celkový  úbytok  obyvateľstva  vo  funkčnom  mestskom
regióne  Bratislava.  V danom  období  dosiahol  index  rastu  populácie  hodnotu
99,1%. Podieľa sa na tom hlavne Bratislava, kde bol prekvapivý prepad o 13 525
obyvateľov (index rastu 96,9%). Zázemie Bratislavy dosiahlo naopak rast o 7592
obyvateľov (index rastu  103,6%).  Je  predpoklad,  že  prevažná väčšina prírastku
zázemia súvisí s populačnou stratou Bratislavy, avšak k presným dátam je ťažké sa
dopracovať. Možno ponúknuť len niektoré príklady.
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Z prisťahovaných v obciach okresu Malacky v období 1990-1997 viac ako
1/3  prisťahovaných  pochádzala  z Bratislavy  v obciach  –  Borinka  (68,8%),
Marianka,  Stupava,  Veľké  Leváre,  Malé  Leváre,  Vysoká  pri  Morave,  Zohor
a Záhorská Ves (Z. Morávková, 1999). Boli to obce v tesnom susedstve Bratislavy,
alebo na hlavných dopravných trasách s dobrou dostupnosťou.

Z prisťahovaných v okresoch Pezinok a Senec  v období 1991–1997  viac
ako 1/3 pochádzala z Bratislavy v okrese Pezinok v obciach – Častá (57,2%), Svätý
Jur,  Viničné,  Limbach,  Dubová,  v okrese  Senec  v obciach  Rovinka  (58,7%),
Dunajská  Lužná,  Kalinkovo,  Bernolákovo,  Hamuliakovo,  Most  pri  Bratislave,
Miloslavov,  Malinovo, Kráľová pri  Senci,  Chorvátsky Grob,  Vlky, Veľký Biel,
Hurbanova Ves a Senec (K. Kebisová, 1999).

V južnej  časti  okresu Senec v rokoch 1993-1999  sledoval  Szalai,  pričom
zistil, že prisťahovalci z Bratislavy v Dunajskej Lužnej tvorili 54% prisťahovaných,
v Hamuliakove  51%,  v Kalinkove  54%,  v Rovinke  81%,  v Miloslavove  76%,
v Moste  pri  Bratislave 60%, v Tomášove 36% (Szalai,  2002).  Popri  oficiálnych
údajoch treba brať do úvahy aj  skryté sťahovanie z Bratislavy ľudí, ktorí bývali
roky v Bratislave, avšak s trvalým pobytom v inej obci Slovenska.

Zaujímavé  je  intraregionálne  rozloženie  dynamiky  populácie  na  základe
rozmiestnenia obcí. Obce do vzdialenosti 25 km od centra Bratislavy dosiahli index
rastu 105,9%, obce do vzdialenosti 35 km dosiahli index rastu 104,7%, obce do
vzdialenosti  45 km dosiahli  index rastu 103,3% a obce vzdialené 45  km a viac
dosiahli index rastu 102,8%. Možno teda tvrdiť, že medzi vzdialenosťou obcí od
Bratislavy a ich populačným rastom je priama úmera

Tabuľka 2 Najväčší relatívny populačný rast obcí vo fmr Bratislava v období 1991-
2001

obec poč.ob.1991 poč. ob.2001 abs. prírastok index rastu
Limbach 904 1141 237 126,22
Hamuliakovo 768 945 177 123,05
Miloslavov 707 864 157 122,21
Hurbanova Ves 190 228 38 120,00
Hviezdoslavov 285 337 52 118,25
Borinka 446 519 73 116,37
Zlaté Klasy 3723 4289 566 115,20
Zálesie 654 750 96 114,68
Hrubá Borša 315 360 45 114,29
Plavecký Štvrtok 1918 2177 259 113,50
Kostolište 836 940 104 112,44
Lehnice 2144 2409 265 112,36
Mierovo 375 419 44 111,73
Janovce 405 448 43 110,62
Báhoň 1440 1591 151 110,49
Studienka 1455 1598 143 109,83
Vinosady 884 969 85 109,62
Vlky 367 399 32 108,72
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Štvrtok na Ostrove 1545 1679 134 108,67
Trnávka 395 428 33 108,35
Jelka 3569 3864 295 108,27
Lozorno 2514 2710 196 107,80
Záhorská Ves 1412 1521 109 107,72
Veľké Leváre 3193 3430 237 107,42
Dunajská Lužná 2735 2932 197 107,20
Gajary 2513 2690 177 107,04
Malé Leváre 979 1046 67 106,84
Blatné 1313 1398 85 106,47
Šenkvice 3982 4230 248 106,23
Kvetoslavov 777 822 45 105,79
Ivanka pri Dunaji 4716 4989 273 105,79
Sekule 1531 1618 87 105,68
Nový Život 1938 2048 110 105,68
Modra 8090 8536 446 105,51

Záver
Z analýzy  je  zrejmé,  že  zázemie  Bratislavy  javí  znaky,  ktoré  sú

typické  pre  suburbanizačné  procesy.  V rámci  fmr  Bratislava,  ktorý
môžeme objektívne považovať za potenciálny priestor pre suburbanizačné
procesy  nasledujúcich  dekád,  vznikajú  lokality,  ktoré  rozhodnutiami
a spracovaním  územných  plánov  sú  pripravené  zdvojnásobiť  svoju
súčasnú  populačnú  veľkosť.  Budúcnosť  sa  odvinie  od  preferencií
potenciálnych  presídlencov,  od  cien  pozemkov  a nehnuteľností
v komparácii Bratislava vs. zázemie. Otázkou ostáva, či by sa do reálneho
zázemia  mesta  nemali  začleniť  aj  prímestské  sídla  v rámci
administratívneho  vymedzenia  Bratislavy  –  Záhorská  Bystrica,  Vajnory,
Jarovce,  Rusovce,  Cunovo,  ktoré  si  udržali  vidiecke  znaky,  stavebne
nezrástli s Bratislavou a prejavujú sa rezidenčnou dynamikou.
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RESIDENTIAL AND DEMOGRAPHIC TRENDS IN SUBURBANISATION
OF BRATISLAVA

Resume
In  this  paper  we  analysed  processes  of  suburbanisation  of  the

largest urban area of Slovakia – Bratislava. We followed the development
of housing, specially permanently inhabited flats and population growth in
the municipalities  of  the daily urban system of Bratislava (created  by A.
Bezák))  in  two  periods  1980-1991and  1991-2001.  Due  to  political,
economic  and  social  changes  in  the  country  we  can  say,  that
suburbanisation  of  Bratislava  is  getting  visible.  The  largest  residential
growth is shown in the nearest municipalities on the north and the east of
Bratislava, with an atractive surroundings and good accessibility.

Table  1  Increase  rate  of  permanently  inhabited  flats  in  the  municipalities  of
Bratislava’ daily urban system
Table  2  Municipalities  of  Bratislava’s  daily  urban  system  with  the  largest
population growth between 1991 and     2001
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STABILITA A MOBILITA OBYVATELSTVA ČESKA A EUROREGIONU
ELBE/LABE – VYBRANÉ POZNATKY ZE ŠETŘENÍ NA CELOSTÁTNÍ A

REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Milan Jeřábek

Abstract:  The artical deals with crucial issues of a stability or more precisely a
population  mobility   and  life  conditions  evaluation  in  the  permanent  place  of
residence for instance Czechia and case study from Czech - Saxon borderland. Its
analytical character is caused by availing (presentation) outcomes from self empiric
questionnaire investigation realized in 2003.

Keywords:  population,  public  opinion,  stability,  migration,  Euroregion  Elb,
Czechia

Tematický úvod do problematiky
V podmínkách  Česka  obecně,  a  v severních  Čechách  (v  našem  případě

zastupovaných Euroregionem Elbe/Labe) zvláště, je či spíše byla otázka stability
obyvatelstva často diskutovaným tématem jak mezi odborníky, tak mezi veřejností.
Důvody  přitom  hledejme  jednak  v poválečném  populačním  a  sídelním  vývoji,
jednak v tradičním zaměření zdejší ekonomiky. Migrace (mobilita) na druhé straně
hraje na poli socioekonomického rozvoje obvykle významnou roli indikátora, resp.
zprostředkovatele a spolutvořitele pozitivního vývoje. 

Příslušnost k určitému území resp. její intenzita podmiňuje do určité míry
životaschopnost  (případně  úspěšnost)  toho  kterého  regionu  (lokality).  Přitom
můžeme  toto  téma  nazírat  z různých  aspektů:  sociálního  jako  znak  vyspělé
společnosti,  prostorového jako atribut  stabilního  osídlení  či  ekonomického jako
jeden z předpokladů regionálního rozvoje. Čím více se totiž obyvatelstvo cítí spjato
s územím, tím více mu je ochotno „poskytnout svých sil“.

Českou populaci  charakterizuje  – v porovnání s jinými státy (oblastmi)  –
spíše nižší mobilita, realizovaná přitom zpravidla na kratší vzdálenosti. V poslední
době se také, možná překvapivě, snižuje její intenzita a mění formy: od trvalého
přesídlení např. k dojížďce za prací, do škol či službami. 

Metodický přístup
V rámci tříletého projektu GA ČR (označovaného pracovně jako „geogrant

pohraničí“) jsme se v roce 2003 soustředili na realizaci řady vlastních empirických
šetření,  a  to  jak  na  úrovni  celostátní  (ve  spolupráci  s Centrem  pro  výzkum
veřejného  mínění  /CVVM/  Sociologického  ústavu  AV  ČR),  tak  v modelových
oblastech (vedle EEL se jednalo o Pražskou aglomeraci, západní Čechy s Plzní,
jižní Moravu s Brnem a Moravskoslezský kraj s Ostravou). 
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Společně připravený dotazník byl strukturován do čtyř částí: vazba k místu
bydliště,  pracovní  poměry,  práce  v zahraničí  a  zahraniční  pracovníci  v ČR,
pohraničí, přeshraniční kontakty, evropská integrace. Pro účely tohoto příspěvku
byly  vybrány  –  ve  vazbě  na  autorův  příspěvek  z 10.  mezinárodní  konference
v Nitře v roce 2002 – příklady pouze z úvodního bloku. Jako cílovou skupinu jsme
zvolili  především  obyvatelstvo  starší  15  let,  přičemž  jsme  v zájmu
reprezentativnosti použili metodu kvótního výběru (podle pohlaví, věku, vzdělání a
místa bydliště).

Data,  která  máme  k dispozici,  umožňují  porovnávat  celostátní  populaci
(1048) s českou částí EEL (523 respondentů). S ohledem na tematické zaměření
výzkumu jsme posílili  území příhraniční  (obce  bezprostředně  na hranici  ležící).
Díky  spolupráci  s Technische  Universität  Dresden  máme  k dispozici  rovněž
obdobná data za německou straně EEL (804 respondentů).

Vybrané poznatky k tématu: stabilita – životní podmínky - migrace
Téměř  40  %  obyvatelstva  Česka  staršího  15  let  (a  bezmála  polovina

obyvatel  EEL) se ve svém životě  dosud  nestěhovalo,  tj.  nezměnilo obec svého
trvalého  bydliště.  Pokud ano,  pak  nejčastěji  jednou (zhruba  1/4  z hodnoceného
souboru) – při sledování vícenásobného stěhování lze hovořit o „nepřímé úměře“
v zastoupení. 

Intenzitu resp.  frekvenci stěhování ovlivňuje přirozeně především věk, se
stoupajícím věkem se zvyšuje (ve skupině 20-29letých se nikdy nestěhovalo 48 %,
zatímco pro 45leté a starší dosahuje obdobná hodnota jen 28 %). Druhým faktorem
diferencujícím  českou  populaci  je  velikostní  kategorie  sídla.  Podle  očekávání
můžeme  konstatovat,  že  stabilita  obyvatelstva  se  v závislosti  na  růstu  sídla
významně snižuje.  V nejmenších sídlech (obce do 800 obyvatel) přesahuje podíl
rodáků  (v  obci  narozených)  polovinu  populace  starší  19  let,  ve  městech  se
pohybuje mezi třetinou až čtvrtinou a v Praze nedosahuje pětiny všech obyvatel.
Zaměníme-li modelový region EEL jednotkou NUTS II Severozápad (Karlovarský
a Ústecký kraj), absenci stěhování deklaruje pouze 20 % respondentů. Jistou roli
sehrává nesporně i velikostní (administrativní) struktura.

Výskyt  a  četnost  stěhování  je  mj.  podmíněna  dosaženým vzděláním  a
odvětvovou strukturou ekonomicky aktivních. Vyšší mobilitou se tak vyznačují na
jedné straně vyšší odborní nebo řídící pracovníci společně se středními odborníky a
také podnikateli,  na druhé straně zaměstnanci v dopravě a spojích a ve službách
finančních, veřejných a zaměřených na podniky. 

Dále  jsme  zjišťovali,  co  vedlo  respondenty  „redukovaného“  souboru
k přistěhování do místa současného bydliště. Uzavřenou otázkou jsme specifikovali
celkem 7 možností a umožnili dvojnásobnou volbu (viz tab. 1).

Tab.  č.  1 Důvody přistěhování na celostátní úrovni a v české části  modelového
Euroregionu Elbe/Labe
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Důvody Česko / CVVM EEL / UJEP
Rodinné 69 61
Bytové 57 25
Pracovní / studijní 15 21
Životní prostředí 4 8
Zdravotnické a sociální služby 1 4
„Světla velkoměsta“ 1 1
Jiné 11 5
Celkem 1,62 1,25
Pramen: vlastní šetření + CVVM SoÚ AV ČR, 2003

Ukazuje se – a to na obou úrovních – jednoznačná dominance rodinných
důvodů. Toto  zjištění ostatně potvrzují  tvrdá data,  když námi přijatá klasifikace
zahrnuje  součet   Českým  statistickým  úřadem  používaných  možností  (sňatek,
rozvod, následování rodinného příslušníka). Celostátně se ještě významně prosazují
bytové  důvody,  na  regionální  úrovni  je  zastoupení  důvodů  přistěhování
vyrovnanější. V šetření provedeném CVVM respondenti uváděli více důvodů než
v šetření zajišťovaném prostřednictvím posluchačů UJEP. 

Silnou vazbu na místo bydliště lze vyjádřit následujícími výroky:
• respondent zde má rodinné zázemí, přátele, známé,
• vlastní zde rodinný domek, byt, zahradu, jiný majetek,
• je tady doma, zná to tu,
• je zde dobré životní prostředí,
• má zde dobrou práci.

Tyto jsou seřazeny v pořadí důležitosti,  které je v zásadě shodné pro obě
sledované úrovně včetně dosažených podílů v použité čtyřstupňové škále (velmi
důležité až zcela nedůležité).

Za pozitivní zjištění  můžeme označit,  že většina dotazovaných na úrovni
Česka  vyjádřila  spokojenost  s životem  v místě  bydliště,  ačkoli  v Euroregionu
Elbe/Labe to bylo jen málo přes polovinu respondentů (69 vs. 52 %). Na obou
úrovních jsme se setkali se značným podílem nerozhodnutých (čtvrtina resp. více
než třetina). 

Ze  společného  šetření  v česko-saském  pohraničí  zde  –  jako  rozvedení
předchozí  otázky –  prezentujeme  pouze  porovnání  životních  podmínek v místě
trvalého  bydliště,  tentokrát  v přeshraniční  dimenzi.  Respondenti  přitom  vždy
hodnotili jen „svoji“ část EEL.

Tab. 2  Spokojenost se životními podmínkami v EEL
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Pramen: vlastní šetření + TU Dresden, 2003
Je  příznačné,  že  vnímání  nejrůznějších   úseků  vykazuje  až  překvapivou

podobnost, když nejlépe a nejhůře posuzované úseky se shodují: v pozitivním slova
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smyslu  veřejná  doprava,  restaurační  a  nákupní  možnosti,  v negativním  pak
pracovní možnosti, kulturní vyžití a silniční síť.

Méně  než  desetina  respondentů  uvažuje  o  vystěhování  z místa  bydliště.
Uváděné důvody tentokrát nastiňují jiné proporce: zatímco na celostátní úrovni se
projevuje relativně vyrovnané zastoupení (např. rodinné důvody až na 4. místě se
24  %),  v modelovém  regionu  podíl  vedoucích  pracovních/studijních  důvodů
odpovídá součtu důvodů rodinných a bytových (39 %). 

Ve výběru potenciálního místa bydliště (při úvaze bez jakýchkoliv omezení)
respondenti zastupující českou populaci mírně preferují obec v blízkosti středního
nebo menšího města (cca pětina), další možnosti – spíše městského charakteru –
jsou  zastoupeny  víceméně  rovnoměrně.  V modelovém  regionu  jsme  zařadili
otevřenou otázku a následně určovali „kýženou“ oblast či lokalitu. Můžeme-li si
dovolit,  přes  nízkou  četnost,  jmenovat,  pak  pro  obyvatele  EEL  se  jeví  jako
jednoznačně  atraktivní  hlavní  město  Praha  (sem  směřuje  40  %  případných
emigrantů) a dále pak vyšší počet (podíl) zaznamenáváme pro okresy Litoměřice,
Liberec a Tachov.

Závěrečná poznámka
Záměrem  příspěvku  bylo  ukázat  na  možnosti  doplnění  objektivního

hodnocení aktuálního socioekonomického dění pohledem subjektivním, založeným
na výpovědích reprezentantů celostátní a regionální populace. Dostatečný rozsah
všech souborů tzv.  měkkých dat,  se  kterými jsme pracovali,  umožňuje  vyslovit
tvrzení o poměrně výrazné podobnosti v chování, názorech a postojích populace
Česka, jakož i české a německé části modelového Euroregionu Elbe/Labe. 

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu GA ČR č. 403/03/1369 
„Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské
integrace“.

STABILITY AND MOBILITY OF THE POPULATION IN CZECHIA AND
EUROREGION ELBE/LABE – CHOICE FINDING FROM INQUIRY ON

NATIONAL AND REGIONAL LEVEL

Resumé
Approximately, a half of mature population in their lifes at least once upon a

time  moves,  most  frequently  from   family's,  housing,  eventually
working/educational  reasons. Generally,  they  feel  a  strong  relationship  to
contemporary place of residence (locality, region) and don‘t  revolve a problems
with emigration. In evaluation of living conditions they are mostly satisfied with
public transport, among subjectively most crucial lines vice-versa treats a situation
in labour market. 
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Fig. 2  Satisfaction with living conditions in Euroregionu Elbe/Labe
Fig. 1 Reasons for immigration on national level and in Czech part of EEL 
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THE RESULTS OF TREND ITEMS IN   THE EARTH SCIENCE IN TIMSS
STUDY

Jozef Kuraj

Abstract:  This article states the information about the international comparative
study TIMSS 2003 – Trend in International Mathematics and Science Study. We
present the look on the achievement in the Earth Science. We classify the students’
achievement in the Earth Science during eight years from 1995 thru 2003.  We
compare these results on the trend items. 

Keywords: study domain, study dimension, trend item, stratification, Rasch score,
significant difference

Úvod
Slovenská republika sa v roku 2003 zapojila po tretíkrát do nadnárodného

výskumu  TIMSS  v oblasti  evaluácie  vzdelávacích  výsledkov  v matematike  a v
prírodovedných  predmetoch,  ktorý  realizuje  Medzinárodná  asociácia  pre
evaluáciu  výsledkov  vzdelávania (IEA  –  The  International  Association  for  the
Evaluation  of  Educational  Achievement).  Národným  koordinačným  centrom
reprezentujúcim  Slovenskú  republiku  v IEA  je   Štátny  pedagogický  ústav
v Bratislave (ŠPÚ). 

Ciele  IEA a štúdie TIMSS
V rámci   štúdií   Medzinárodná  asociácia  pre  evaluáciu  výsledkov

vzdelávania  plní  ciele  z,  ktorých  uvedieme:  uskutočňovať   komplexné
komparatívne  výskumy vzdelávania  zamerané  na   pochopenie  vplyvu faktorov,
ktoré  spôsobujú  rozdiely  v  študijných  výsledkoch,   porovnať  výsledky medzi
krajinami  navzájom.  Štúdia  TIMSS  aplikuje  vo  svojich  výskumoch  kurikulum.
Výskum vyhodnocuje faktory, ktoré vplývajú na dosiahnuté výsledky žiakov. 

Výskumné  domény  a oblasti   štúdie TIMSS 2003
Štúdia TIMSS 2003 sa zamerala na meranie vedomostí a zručností  žiakov v

 3  výskumných  doménach:  matematika,  prírodovedné  predmety  a vedecké
skúmanie   a to  v obsahovej a kognitívnej zložke. V prírodovedných predmetoch
obsahovú  zložku vytvorili  oblasti:  Prírodopis/Biológia,  Fyzika,  Chémia,
Zemepis/Geografia  (15%  z testových  položiek),  a Ekológia.   V  kognitívnej
dimenzii sa skúmala úroveň zvládnutia poznatkov a zručností, pochopenie faktov,
porozumenie pojmov, zdôvodňovanie, argumentácia a analyzovanie. 

V štúdii TIMSS 2003 bola po prvýkrát zaradená výskumná doména vedecké
skúmanie,  ktorá v rámcovej štruktúre TIMSS integrovala  domény matematika a
prírodovedné predmety v obsahových a kognitívnych zložkách. 
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Štúdia TIMSS skúma, medzinárodne porovnáva  a  interpretuje  zmeny  a
trendy v úrovni vedomostí  a zručností  v priebehu rokov 1995 až  2003.  Výskum
trendov  sa  uskutočňuje  v oblastiach  a  na  vybraných  testových  položkách
označených ako trendové položky.  Trendová  položka je testová položka  ktorá
bola overená v predchádzajúcich štúdiách,  nie je možné upravovať jej  jazykovú
formuláciu,  obsah, grafické spracovanie.  Tieto  trendové položky merali rozdiely
vo výkonoch žiakov  medzi  výsledkami štúdií navzájom v priebehu niekoľkých
rokov. Z týchto dôvodov boli  testové  položky  utajené.

Cieľová populácia
Štúdia TIMSS sa na Slovensku zamerala na skúmanie  populácie  2,  ktorú

tvorili  žiaci  8.  ročníka  základných  škôl  a kvarty  osemročných  gymnázií.   Z
testovania  sa  vylúčili  školy  a žiaci  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími
potrebami. V roku 2003 bolo do výskumného súboru škôl vybraných  179 škôl,
z toho  podľa typu vzdelávacej koncepcie bolo 140 základných škôl (78,2%) a 39
osemročných gymnázií. Vo výberovom súbore žiakov bolo  4 428 žiakov, z toho 3
311 bolo žiakov základných škôl (74,8%) a 1 117 žiakov osemročných gymnázií.
V roku 1995 výberový súbor tvorilo 145 škôl s 3497 žiakmi, v roku 1999 rovnako
145 škôl s 7101 žiakmi.

Výsledky
Pri  analýze  výsledkov  žiakov  v štúdii  TIMSS  2003  sa  každému žiakovi

vypočítalo hrubé skóre,  štandardizované hrubé  skóre a Raschovo skóre  (určené
pomocou teórie  IRT - Item response theory). Metodológia IRT umožňuje vytvoriť
škálu, ktorá  porovnáva výsledky rôznych krajín  a   je  štandardizovaná tak,  aby
priemerné  skóre  všetkých krajín bolo 500.

Tabuľka 1 Hodnoty Raschovho skóre

Medzinárodný 
priemer

Slovenská 
republika

Medzinárodný 
priemer

Slovenská 
republika

1995 516 532 500 522
1999 488 535 488 537
2003 474 517 474 523

Prírodovedné predmety
Rok štúdie 

TIMSS

Zemepis/Geografia
Raschovo skóre Raschovo skóre

Výskumná doména Výskumná oblasť

V tabuľke  1  sme  uviedli  hodnoty  Raschovho  skóre  v prírodovedných
predmetoch celkovo a výsledky v oblasti geografie. V prírodovedných predmetoch
medzi  rokmi  1999  a 1995  došlo  k nárastu  hodnoty Raschovho skóre,  ale  tento
nárast  nebol  štatisticky  významný.  Medzi  rokmi  1999  a 2003  však  nastal
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v prírodovedných predmetoch pokles vedomostí, ktorý bol  štatisticky významný.
Tento  zistený   trend  môžeme  sledovať  aj  v rámci  geografie,  keď  aj  v tejto
výskumnej oblasti tu bol zistený štatisticky významný pokles v úrovni vedomostí
medzi rokmi 1999 a 2003. 

Tabuľka 2 Výsledky žiakov v trendových položkách

Výskumná doména 1995 1999

Počet trendových  
testových položiek

48 48

Medzinárodný priemer 68% 68% 0%

Priemer v Slovenskej 
republike

70% 71% 1%

Výskumná oblasť 1995 1999
Počet trendových  

testových položiek 11 11

Medzinárodný priemer 64% 65% 1%
Priemer v Slovenskej 
republike 67% 67% 0%

Priemerná úspešnosť v 
%

Priemerná úspešnosť v 
%

Trend

Trend

Prírodovedné predmety

Zemepis/Geografia

V tabuľke  2  sme  uviedli  priemernú  úspešnosť  žiakov  v  trendových
položkách. V Slovenskej republike môžeme sledovať nárast priemernej úspešnosti
žiakov medzi rokmi 1995 a 1999 v prírodovedných predmetoch. V geografii medzi
rokmi 1995 a 1999 nenastal nárast priemernej úspešnosti. 

V  tabuľke  3  sme  uviedli  trendy  v priemernej  úspešnosti  žiakov
v prírodovedných predmetoch  a v geografii  medzi  rokmi  1999  a  2003.  Za  toto
obdobie  môžeme identifikovať  pokles   priemernej  úspešnosti  v prírodovedných
predmetoch,   ale  nárast  úspešnosti  v geografii.   Len  Vo  výskumnej   oblasti
 zemepis/geografia  bol v roku 2003 zistený trend nárastu   vedomostnej úrovne,
v ostatných  oblastiach  -  Fyzika,  Prírodopis,  Chémia  bol  zistený   pokles
vedomostnej úrovne.

Tabuľka 3 Hodnoty priemernej úspešnosti žiakov v rokoch 1999 a 2003 na
trendových položkách
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Výskumná doména 1999 2003

Počet trendových  
testových položiek

52 52

Medzinárodný priemer 51% 52% -1%

Priemer v Slovenskej 
republike

58% 56% -2%

Výskumná oblasť 1999 2003
Počet trendových  

testových položiek 6 6

Medzinárodný priemer
53% 54% 1%

Priemer v Slovenskej 
republike 57% 60% 3%

Priemerná úspešnosť v %

Zemepis/Geografia

Prírodovedné predmety Trend

Trend

Priemerná úspešnosť v %

Čo mohlo byť príčinou týchto výsledkov?
Testy, ktoré žiaci riešili v každej zo štúdií boli doplňované informáciami

z dotazníkových  výskumných  nástrojov.  Tieto  materiály  boli  cenným zdrojom
informácií   o žiakoch, o ich vzťahu k testovaným predmetom, ale aj  o školskom
prostredí. 

Tabuľka 4 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov testovaných žiakov

1995 1999 2003 1995 1999 2003

ZŠ 5,8 2,9 1,8 7,2 3,9 2,3
SŠ bez maturity 11,4 10,5 22,1 5,9 9,0 17,6
SŠ s maturitou 47,2 46,7 29,8 55,6 54,4 39,3
VŠ 21,0 29,0 21,8 18,7 25,0 19,0

 v % v %

Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie

Rok štúdie
otec matka

Rok štúdie

V tabuľke  4  môžeme  sledovať  trend  poklesu  zastúpenia  rodičov  žiakov,
ktorí ukončili základnú školu a stredoškolské vzdelanie s maturitou. Mierny nárast
v roku 2003 oproti roku 1995 malo zastúpenie rodičov s ukončením VŠ vzdelaním,
aj keď oproti roku 1999 došlo v roku 2003 k poklesu.  Na uváženie je  fakt, že
v roku 2003 – 21,8% žiakov v prípade  vzdelania  matky a    24,5  % všetkých
testovaných žiakov nevedelo  uviesť,  aké  najvyššie  vzdelanie  má dosiahnuté ich
otec.

Tabuľka 5  Najvyššie  vzdelanie, ktoré mali záujem žiaci dosiahnuť
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1995 1999 2003

ZŠ 8,1 0,0 0,0
SŠ bez maturity 4,3 7,6 0,0
SŠ s maturitou 33,7 26,3 80,6
VŠ 41,6 56,6 14,1

 v %
Ašpirácie žiakov

Rok štúdie

Po  vyhodnotení  odpovedí  žiakov  v  dotazníkovej  otázke,  ktorá  zisťovala
ašpiračnú úroveň žiakov, môžeme sledovať výrazný nárast v kategórii stredná škola
s maturitou a naopak pokles v kategórii vysoká škola. Zaujímavý bol údaj z roku
1999, kedy viac ako polovica všetkých  testovaných žiakov uvádzala, že by chceli
dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. 

Tabuľka 6 Domáce podmienky k príprave žiakov na vyučovanie

1995 1999 2003

86,4 89,2 89,7
95,8 96,9 96,4

0 - 10 1,5 1,8 4,1
11 - 25 11,7 11,0 20,5
26 - 100 43,1 39,1 39,7
101- 200 23,8 26,0 20,3
viac ako 200 19,8 22,1 15,5

98,6 99,4 98,7
33,1 46,7 69,9

Rok štúdie
Materiálne podmienky

Kalkulačka
Počítač

V  %
Pracovný stôl 
Slovník (cudzích slov, prekladový,...) 

Počet kníh

K príprave žiaka  na vyučovanie a na jeho dosiahnuté výsledky významne
vplýva  prostredie,  v ktorom žiak  realizuje  domácu  prípravu.   V tabuľke  6  sme
uviedli  vybrané  materiálne  podmienky,  ktoré  žiaci  využívali   k príprave  na
vyučovanie. Medzi kategóriami navzájom môžeme pozorovať nárast  v zastúpení
žiakov, ktorí majú doma k dispozícii pracovný stôl, slovník, kalkulačku a počítač
medzi rokmi 1995 a 2003. Pokles sledujeme v kategórii počtu kníh od 26 do 100
a od 101 do 200, kde vidíme pokles percentuálneho zastúpenia žiakov. 
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Tabuľka 7 Aktivity realizované na hodinách zemepisu

1995 1999 2003

Prepojenie učivo s každodenným životom 50,4 29,3 45,5
Spolupracovanie v malých skupinách na úlohách 19,1 17,2 13,6
Pozorovanie učiteľa pri skúmaní, pri vysvetľovaní 12,9 11,1 30,4
Riadenie výskumu, pozorovania v triede 13,5 7,0 10,0
Písanie testu alebo písomnej previerky 27,5 36,4 29,8
Riešenie domácej úlohy ešte na hodine 18,8 15,9 16,5

V %

Rok štúdie
Aktivity, ktoré sa realizovali aspoň na polovici 

všetkých hodín

V tabuľke 7 sledujeme, ako žiaci uvádzali konkrétne zastúpenie jednotlivých
aktivít na vyučovacích hodinách zemepisu/geografie. Sledovali sme také odpovede,
ktoré  uvádzali  danú aktivitu realizovanú aspoň na polovici  všetkých odučených
hodín. Môžeme sledovať pokles takmer vo všetkých aktivitách medzi rokmi 1995
a 2003.  Nárast  približne o dvojnásobok je  zaznamenaný v kategórii  pozorovanie
učiteľa pri skúmaní, vysvetľovaní. 

Záver
Medzinárodná  komparatívna  štúdia  realizovaná  na  Slovensku  tretíkrát

priniesla množstvo informácií  o úrovni výsledkov vzdelávania žiakov 8.  ročníka
základnej  školy  a kvarty osemročného gymnáziá.  Výsledky testov a informácie
z dotazníkov  vytvorili  komplexný  obraz  o vedomostiach  a zručnostiach  žiakov
v matematiky a prírodovedných predmetoch. 

V geografii bola zrejmá tendencia stagnovania vedomostí a zručností žiakov
medzi  rokmi 1995  a 2003,  aj  keď medzi rokmi 1995  a 1999 bol  zaznamenaný
signifikantne  významný  rozdiel  v úrovni  vedomostí.  Túto  tendenciu  môžeme
doplniť informáciami,  ktoré poskytli  učitelia  a žiaci,  kde sa ukazuje že narástol
podiel  žiakov,  ktorí  minimálne  na  polovici  vyučovacích  hodín  zo
zemepisu/geografie sledujú výklad učiteľa. Žiaci sa stávajú pasívnym prijímateľom
informácií,  menej  žiakov  vníma  prepájanie  obsahu  vyučovania  so  situáciami
v každodennom živote.

Resume
TIMSS  is  the  most  large-scale  study  in  educational  process.  TIMSS  is

interesting  in  curriculum  as  the  major  field.  The  results  and  the  student’s
achievement offer the much relevant information for the educational policy and the
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curriculum authors. These results show, how are the student’s achievement changed
thru the years.

Literatúra
Beaton, A.E., Martin, M.O., Mullis, I.V., at al.: Science Achievement in the Middle
School  Years.  International  Association  for  the  Evaluation  of  Educational
Achievement, ISC Boston College, 1996, ISBN 1-889939-03-3.
Martin,  M.O.,  Mullis,  I.V.,  Gonzalez,  E.,  J  at  al.:  TIMSS 1999 – International
Science  Report.  International  Association  for  the  Evaluation  of  Educational
Achievement, ISC Boston College, 2000. ISBN 1-889938-16-5.
Martin,  M.O.,  Gregory, K. D.,  Stemler,  S.E.:  TIMSS 1999 – Technical  Report.
International  Association  for  the  Evaluation  of  Educational  Achievement,  ISC
Boston College,    2000. ISBN: 1-889938-17-3.
Mullis,  I.V.S,  Martin,  O.  M.  a kol.:  TIMSS  Assessment  Frameworks  and
Specifications 2003.  International Association for the Evaluation of Educational
Achievement, ISC Boston College,  2001. ISBN: 1-889938-22-X.

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1 Hodnoty Raschovho skóre
Tabuľka 2 Výsledky žiakov v trendových položkách
Tabuľka  3  Hodnoty  priemernej  úspešnosti  žiakov  v rokoch  1999  a 2003  na
trendových položkách
Tabuľka 4 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov testovaných žiakov
Tabuľka 5  Najvyššie  vzdelanie, ktoré mali záujem žiaci dosiahnuť
Tabuľka 6 Domáce podmienky k príprave žiakov na vyučovanie
Tabuľka 7 Aktivity realizované na hodinách zemepisu

Autor: PaedDr. Jozef Kuraj
Štátny pedagogický ústav Bratislava
Pluhová 8, P.O.BOX 26
e-mail: Jozef.Kuraj@statpedu.sk

späť na obsah

296



VÝZNAM UČEBNIC PŘI NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ RÁMCOVÉHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Martin Weinhöfer, Svatopluk Novák

Abstract: In teacher practice are variaces between theory, which partially
presents  General  educational  programme and  the possibilities  of  practice
from time  to  time.  Between  theory  and  practice  plays  important  part  a
textbook, which makes a connection between them. It´s  clear,  that only a
perfectly and precisely made textbook, which is based on the relationships
of theory and practice enable students effect and quality lessons.

Key words: geographic education, textbook, geographic standards

Rámcový  vzdělávací  program  Základní  škola,  úloha  učebnic  a
geografických standardů při jeho plnění 

Domnívám se, že v zeměpise by se učitel i žák neměli spokojit s pouhým
konstatováním faktů. K tomu, aby poznatky z vyučování byly trvalé, by měl žák
pochopit důvody proč se tak děje. Proč sledované jevy nabývají určitých hodnot?
Jaké jsou tendence a trendy? Co je jejich příčinou, jaký je důsledek a především
jakým směrem či způsobem se jevy vyvíjejí, jakých hodnot, vlastností a parametrů
budou dosahovat v budoucnosti a jaké to bude mít následky.  

Není nutné zdůrazňovat, že zeměpis díky svému širokému poli působnosti
postihuje obrovské množství poznatků. Jak si s tímto množstvím informací poradí
ale  průměrní  žáci?  Jistě  by bylo  ideální,  aby si   žáci  získané  poznatky mohli
konfrontovat  s praxí  a  ověřit  si  tak  své  znalosti  pokusem,  domácí  úlohou  či
terénním  šetřením.  Navíc  by  tím  došlo  k upevnění  a  prohloubení  znalostí  a
zefektivnil  by  se  tak  edukační  proces.  Vyhovují  ale   těmto  představám  také
učebnice a Rámcový vzdělávací program?

Situace ve školní praxi se však s teorií někdy neshoduje. K tomu, aby učitel
šel  s žáky do terénu nebo aby s nimi mohl provést šetření zkoumaného jevu, nemá
dostatek času, neboť Rámcový vzdělávací program pro ZŠ (dále jen RVP) mu pro
tuto  činnost  nevymezuje  dostatečný  prostor.  Je  velmi  obtížné  najít  čas  k této
činnosti při stávající hodinové dotaci a množství látky, která je RVP vměstnána do
jednoho  školního  roku.   Často  se  tato  situace  řeší  tím,  že  vůbec  nedochází
k praktické výuce některých témat nebo jsou probírána jen okrajově.

Naskýtá se otázka: Jak sladit  učebnice s RVP a zároveň dosáhnout toho,
aby žáci z různých škol s použitím různých učebnic a s rozdílnou hodinovou dotací
předmětu,  probrali  v plném  rozsahu  látku  určenou  pro  daný  ročník  a  získali
srovnatelné  základní  znalosti?  Tuto  otázku  je  nutné  položit  proto,  aby  žák
například  přestupující  do  jiné  školy,  mohl  plynule  navázat  s relativně  stejnými
poznatky. 
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Modelový tématický okruh   
Celou  problematiku  RVP  a  významu  učebnic  a  geografických

standardů při jeho naplňování, se pokusím objasnit na tématickém okruhu
Můj domov. Jedná se o témata, které upravuje  RVP v učivu zeměpisu pro
8. – 9. ročník ZŠ. 

Učivo  Můj  domov  -  jeho  teoretické  zařazení v učitelské  praxi,  jak  ho
chápe a popisuje  RVP pro ZŠ

Tento tematický okruh určuje RVP pro 8. – 9. ročník ZŠ. Toto téma
je zařazeno pod kapitolu Zeměpis České republiky. Dále kapitola Zeměpis
České  republiky mimo  tématický  okruh   Můj  domov obsahuje  jednotlivé
okruhy (ČR na mapě Evropy, přírodní podmínky ČR, obyvatelstvo a sídla,
hospodářství, oblasti ČR) a nakonec Můj domov.

RVP okruh Můj domov dále charakterizuje a upřesňuje: „vymezit a
konkretizovat  území  místní  krajiny  a  místní  oblasti  (regionu)  a
charakterizovat  přírodní,  sídelní,  kulturní  a  ekologické  poměry  těchto
územ“.

Učivo Můj domov -  jeho praktické použití v učitelské praxi  v kontextu
s Rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a za použití učebnic

Jak  již  bylo  řečeno,  tento  tematický  okruh  se  učí  povětšinou  v 8.
ročníku  případně  v 9.  ročníku  základní  školy.  Problém  ale  nastává
s hodinovou dotací  předmětu, kdy  připadá jedna hodina zeměpisu pro 8.
ročník a dvě hodiny pro 9. ročník nebo obráceně. Vyvstává  otázka, zda-li
je  možné  takové  množství  informací  a  okruhů,  které  vymezuje  RVP,
postihnout  a  zda  vůbec  zbývá  dostatek  času  pro  tematický  okruh  Můj
domov. 

Je  zřejmé,  že  tento  okruh je  velice  důležitý,  protože  žáci  si  v něm
mají  možnost  objasnit  pojmy,  jevy  a  procesy,  které  se  naučily
v předchozích  tématech  ve  známém  prostředí.  To  je  z didaktického
hlediska velmi podstatné a přispívá k systematizaci  a upevnění poznatků.
V praxi  však  toto  téma  je  zařazeno  v závěru  roku,  což  je  vhodné,  ale
vzhledem k množství předcházející látky se často stává, že tato kapitola se
probírá  jen  okrajově  a  bez  praktických  pokusů.  V horším  případě  se
probírá až po prázdninách a vzniklá přetržka je na znalostech dětí znát.

Jak tedy vzniklý problém vyřešit? Prvním řešením může být zvýšení
hodinové  dotace  předmětu  zeměpis  –  tím  by  vznikl  dostatečný  časový
prostor  pro  splnění  všech  požadavků  RVP.  Toto  je  ale  v dnešní  době
nepravděpodobné řešení. 

Druhé  řešení  vyplývá  ze  stávající  situace  a  hodinové  dotace
předmětu  zeměpis.  Jedna  z hlavních  vyučovacích  pomůcek,  o  které  se
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učitel  může  opřít  při  přípravě  vyučování,  zadávání  úkolů  a  kontrole,  je
kvalitní učebnice,  propracovaná a sladěná s RVP. 

Má představa je následující: vytvořit učebnice pro konkrétní ročník
s konkrétní hodinovou dotací.  To je elegantnější a praktičtější  řešení a to
jak  z didaktického  tak  i  z metodického hlediska.  Například  učebnice  pro
jednohodinovou  dotaci  zeměpisu  v 8.  třídě,  pro  téma  Zeměpis  České
republiky, by obsahovala výše uvedené tematické okruhy podle  RVP,  ale
poněkud  obsahově  zredukované.  To  proto,  aby  na  závěrečné  a  důležité
téma   -  Můj  domov  -  vnikl  dostatek  časového  prostoru  pro  zvládnutí  i
praktických cvičení .

Jak  ale  zabezpečit,  aby  žáci,  kteří  se  učí  z učebnic  pro
jednohodinovou  dotaci,  měli  srovnatelné  znalosti  s žáky,  kteří  se  učí  z
jiných učebnic  pro  dvouhodinovou  dotaci?    Řešením  by  mohly  být
geografické  standardy,  o  které  by  se  obohatil  RVP.  Šlo  by  o  výčet
zásadních  pojmů,  jevů,  procesů  a  charakteristik,  které  jsou  závazné  pro
všechny učebnice, bez ohledu na hodinovou dotaci. 

Učebnice  určené  pro jednohodinovou  dotaci  by  tak  obsahovaly
pouze  učivo  odpovídající  základním  standardům a  učebnice  určené  pro
výuku  zeměpisu  s dvouhodinovou  dotací  by  obsahovaly  pojmy
odpovídající jak základním, tak i rozšiřujícím standardům. 

Závěrečná zjištění:
- Učebnice  i  nadále  budou  plnit  nenahraditelnou  roli  v edukačním

procesu.
- Optimální  plnění  Rámcového vzdělávacího  programu Základní škola

v učitelské  praxi  by  bylo  efektivnější  za použití  nových  učebnic
koncipovaných pro konkrétní hodinovou dotaci.

- Ke  sjednocení  znalostí  dětí  by  přispělo  zavedení  základních  a
rozšiřujících geografických standardů a jejich začlenění do RVP.

- Při  tvorbě  učebnic  je  potřebné  respektovat  tyto  geografické
standardy,  čímž  se  vytvoří  základní  okruh  znalostí,  který  bude
jednotný pro učebnice od různých autorů. 

- Na transformaci  poznatků a  tvorbě  geografických standardů se  musí
podílet  jak  pedagogicko-psychologické  disciplíny,  tak   dílčí
geografické vědy.

- Bude  nezbytné  najít  optimální  poměr  poznatků  vyplývajících
z jednotlivých  geografických  oborů  při  tvorbě  a  zavádění
geografických standardů.

Cesta, jak zhodnotit výše uvedené závěry a doporučení, je námětem
mé  disertační  práce.  Ta  bude  postupně  analyzovat  vztahy  mezi  RVP  a
učebnicemi  a  především  by  měla  vyústit  v konkrétní  poznatky,  které  by
učebnice zeměpisu měly obsahovat.
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THE IMPORTANCE OF THE TEXTBOOKS BESIDE THE
„GENERAL EDUCATION PROGRAMM“ REALIZATION

Resume
This artikle be engaged in so, whether  the geographic textbooks are adjust

with General  educational  programme.   This  relationship   between  General
educational  programme and  textbooks  is  describe  on  exempláry  subject  matter
local environment.  The  subject  of  my thesis  is  the  evaluation  approach  of  the
conclusions and recommendations above. This approach will step by step analyse
the correlation between  General educational programme and the text-books and,
above all, it should lead to concrete findings that would stipulate the contents of
geography textbooks.
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MAPY A JEJICH OPTIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ VE VÝUCE ZEMĚPISU

Simona Barányová, Svatopluk Novák

Abstract:  The  article  deals  with  problems  of  utilization  cartographic
illustrations  in  geography  teaching  at  the  secondary  schools.   The
contribution   comprises  the  account  of  the  theme  and  in  particular
emphasizes  the  consequence  of  "reading"  maps  and  gives  the  basal
informations about primary exploration. 

Úvod
Kromě základních prostředků komunikace  nových poznatků je  v procesu

vyučování zeměpisu naprosto nepostradatelnou a nenahraditelnou pomůckou mapa.
Její  využívání  má  ovšem svá  specifika,  která  by  měla  být  respektována,  a  to
zejména s ohledem na věk žáků. Existují sice dílčí empirické poznatky o využívání
map  a  obrazových materiálů  ve  výuce,  ale  konkrétní  aplikace  jsou  nahodilé  a
vyplývají  z jednotlivých  situací  případ  od  případu  (např.  Eva  Vyskočilová  se
zabývala  učením  základům  zeměpisné  orientace  ve  vlastivědě,  chápáním
prostorových  vztahů  atd.-  Vyskočilová,  1998).  Považujeme  tedy  za  jednu
z klíčových  úloh  didaktiky  zeměpisu  stanovit  optimální  vyučovací  metody  při
využívání  kartografických  pomůcek  v procesu  vnímání,  interpretace  a  fixace
mapového obsahu u žáků 2. stupně základní školy. Výzkumná práce zabývající se
touto  problematikou  je  ve  své  počáteční  fázi,  není  tedy  ještě  možné  předložit
výsledky experimentu  a  konkrétní  závěry.  Seznámíme vás  však  s východisky a
pracovními hypotézami výzkumného projektu.

Východiska a koncepce prvotního výzkumu
V současném  pojetí  didaktiky  se  obecně  velmi  zdůrazňuje  zásada

názornosti. V didaktice zeměpisu (geografie) je považována za jedno z nezbytných
východisek výuky.  Nejedná se však o princip nový. Mnozí pedagogové již před
několika  staletí  vyžadovali,  aby  bylo  učivo  žákům prezentováno  s co  největší
názorností. Mezi největší pedagogické přínosy J. A. Komenského bezesporu patří
požadavek na polysenzorické vnímání (tzv. Zlaté pravidlo pro učitele: „Proto budiž
učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika
možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné uchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a
hmatatelné  hmatu; a  může-li  něco  být vnímáno najednou více  smysly,  budiž  to
předváděno více smyslům“).  

Využívání mapových zobrazení splňuje požadavky názornosti. Mapy řadíme
k obrazovým materiálům. Předpoklad, že žáci různého věku jsou schopni využívat
stejných  kartografických  pomůcek  v odlišné  míře,  vychází  právě  z teorie  učení
z obrazového  materiálu.   Zpracování  obrazových  informací  se  totiž  liší  u  dětí
různého věku. V předškolním věku existuje dobré propojení verbálního (slovního)
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a  nonverbálního  (obrazového)  sdělování.  V  době školní  docházky  dochází
k počátku rozpojování, postupně převládá verbální sdělování. Ve škole se sice učí
číst, ale neučí se, jak se učit pomocí obrazového materiálu. Přitom „čtení“ map a
jejich  využívání  má  srovnatelný  význam  jako  čtení  a  porozumění  textu.
Neschopnost vnímat a zpracovávat obrazové informace se označuje jako „obrazová
(vizuální) negramotnost“.  Nalezení vhodných  didaktických  metod by tedy mělo
zvýšit  účelnost  a  správnost  využívání  kartografických  pomůcek  a  tím  rozvíjet
vizuální gramotnost u žáků. 

Schopnost  „číst“  mapy  není  ovšem záležitost  jednoduchá.  Nejde  tu  ani
zdaleka jen o mechanické čtení názvů v mapě a přiřazování významu znázorněných
jevů podle mapové legendy, ale o to, aby žáci byli schopni vytvářet si podle mapy
správný a komplexní obraz o probíraném území. 

Mapa  má být  nejdůležitější  učebnicí  zeměpisu,  ne  jen  pomůckou  knihy
(Spalová,  1933).  Žák má být naváděn a cvičen,  aby dovedl  co  nejvíce  z mapy
vyčíst. Práce s mapou má sloužit k rozvíjení samostatnosti a tvořivosti žáků.  

Práce s kartografickým obrazem má společné rysy se čtením textu  a jeho
výkladem. Obraz však má emocionálnější účinek než psané slovo. Učitel by podle
M. Dostála (1964) měl dbát na aktivní práci žáků se zeměpisným obrazem a jejich
neustálé  začleňování  do   práce,   vyžadovat,  aby při  popisu obrazu  postupovali
cílevědomě a systematicky. Učitel by měl žákům pomoci uvědomit si, že zeměpisné
obrazy jsou koncipovány podle určitých plánů (popředí a pozadí,  prostřední část
mezi popředím a pozadím, detaily, celek). 

Při  zkoumání,  jak  žáci  vnímají  a  interpretují   zeměpisné  mapy,  budeme
vycházet z pedagogického a psychologického směru – konstruktivismu a z učení
jeho  zakladatele  Jeana  Piageta (Piaget  –  Inhelderová,  2001).  Konstruktivistická
teorie vychází z předpokladu, že učící se subjekt v procesu osvojování vědomostí a
dovedností „konstruuje“ poznatky a opírá se přitom o své dosavadní zkušenosti i
nové informace. Tyto zkušenosti a informace v procesu učení spojuje do nových
struktur,  přičemž  některé  své  zkušenosti  a  poznatky  rekonstruuje.  V procesu
poznávání  dítě  interpretuje  nové  objekty  nebo  situace  na  základě  svých  již
existujících  schémat  (teorií).  Nové  objekty  a  situace  se  pokouší  zahrnout
(asimilovat) do těchto schémat. Pokud to není možné, protože dosavadní schéma
nevyhovuje k vysvětlení nových objektů a situací, dítě původní schéma modifikuje
(popř.  rekonstruuje) a tím rozšiřuje nebo mění svoji teorii  chápání světa (Piaget
tomu  říká  akomodace).  Myšlení  vysvětluje  jako  interiorizovanou  praktickou
manipulaci s předměty. 

Piaget  rozlišil  čtyři  základní  úrovně  kognitivního  vývoje  v dětství.
Senzorimotorické  stadium trvající  od  narození  do  dvou let  dítěte,  předoperační
stadium zahrnující  období  od 2 od 7 let dítěte.  Z hlediska výzkumné práce nás
zajímá stadium konkrétních operací a stadium formálních operací. Ve věku 7 – 12
let  dítě  dokáže  již  logicky  přemýšlet  o  objektech  a  událostech,  chápe  stálost
v počtech, množství a  hmotnosti. Objekty je schopno třídit podle různých znaků.
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Ve stadiu formálních operací již dokáže logicky myslet o abstraktních pojmech a
systematicky  testovat hypotézy. Na základě této teorie by se měla v následujících
experimentech se žáky 5. - 9.  ročníku základní školy potvrdit  hypotéza,  že žáci
různého věku jsou schopni využívat stejných mapových zobrazení  v odlišné míře a
že  různá  míra  komplexity  a  syntetičnosti  těchto  zobrazení  má  výrazný vliv  na
chápání a využívání obsahu map. 

Způsob realizace výzkumu
Pro stanovení optimálních výukových metod při využívání kartografických

materiálů jsme si zvolili kvantitativní orientaci výzkumu. Subjekty výzkumu jsou
žáci věku odpovídajícímu 5., 7. a 9. ročníku základních škol. Toto rozdělení do  tří
skupin podle věku reflektuje rozdílná vývojová stadia myšlenkových operací.  

 V měsíci červnu 2004 proběhl prvotní výzkum s mnoha desítkami žáků 4. –
9. ročníku základních škol. Kvůli potřebě získat co největší informační základnu
hned na počátku výzkumu, zařadili jsme do tohoto „předvýzkumu“  i  žáky těch
ročníků, které nebudou přímo subjektem hlavního výzkumu (tedy žáky 4., 6. a 8.
tříd). Tyto ročníky jsme pak rozdělili do tří skupin s ohledem na podobný vývoj
jejich kognitivních operací. První skupinu tvořili žáci  4. a 5. ročníku, druhou 6. a
7. ročníku a třetí skupinu, která by měla podle předpokladů dosahovat nejlepších
výsledků, tvořili zástupci 8. a 9. tříd.

 Žákům  byla  předložena  mapa  a   test  s 12  otázkami,  které  zjišťovali
schopnost  vnímání  a  interpretace  mapového  obsahu.  Zkoumána  byla  zejména
úspěšnost  a  potřebný čas  k zodpovězení  testových otázek.  Mapa byla  po  celou
dobu testování žákům  k dispozici a doba potřebná k zodpovězení otázek  závisela
na individuálních schopnostech žáků. Test  byl  anonymní.  Vyžadovány byly jen
informace o měsíci a roku narození a pohlaví. Experiment proběhl na dvou typech
map – na mapě  analytické (vodstvo Afriky)  a mapě komplexní (obecně zeměpisná
mapa Afriky). 

Otázky u obou testů byly podobné náročnosti. Byly řazeny podle obtížnosti
do  tří  skupin  na  základě  Bloomovy taxonomie  kognitivních  vzdělávacích  cílů.
První skupina otázek vyžadovala znalosti a porozumění, druhá zejména aplikaci a
analýzu, třetí nejnáročnější skupina otázek se zaměřila na schopnost hodnocení.  

Ve výsledcích by se podle výchozího předpokladu mělo obecně projevit, že
lepších výsledků, jak podle úspěšnosti, tak podle potřebného času, dosahují vyšší
ročníky. Jejich úspěšnost vzhledem  k mladším žákům by se měla objevit zejména
v poslední  sérii  otázek  zaměřených  na  vyhodnocování  a  vyvozování  závěrů.
Předpokládáme, že se potvrdí, že mapa analytická byla časově méně náročná než
mapa komplexní. Zajímavé může být vyhodnocení testů podle pohlaví. 

Závěr
Přestože nejsou pochyby o významu mapových vyobrazení ve výuce, velmi

málo pozornosti bylo věnováno konkrétním způsobům užití map. Přitom lze snadno
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porovnat danou situaci například s výukou českého jazyka, kde s věkem žáků je
plynule zvyšována náročnost jak gramatických pravidel tak doprovodné literatury.
Proto se naše pozornost zaměřila na získání základních poznatků o schopnosti žáků
různého  věku  interpretovat  skutečnosti  zprostředkované  mapami.  Přitom  byl
prvotní výzkum členěn podle míry komplexnosti (tedy i složitosti) a zvyšující se
náročnosti testových otázek. Vyhodnocení tohoto výzkumu připravujeme na léto
2004 a s jeho výsledky budou seznámeni účastníci tradiční mezinárodní konference
„Stredoeurópsky prostor“ v Nitře na podzim stejného roku. 
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THE OPTIMAL MAP UTILIZATION IN EDUCATION

RESUME
The  necessity  untwine  problems  of  utilization  cartographic  illustrations  in
geography teaching at the secondary schools are very actual. The "reading" maps is
alike important as reading  and appreciation of the text. In geography teaching is
invaluable teaching aid the map. The utilization of maps has specifications. These
specifications must be respected  in reference to age of pupils. The aim of  our
exploration  is  ascertain  whether  has  differential  extent  of  komplexition  and
syntatition  cartographic  illustrations  bold  action  of  appreciation  and  utilization
maps for children of different age.  The products of the primary exploration will be
cited on the international conference „Stredoeurópsky prostor“ in Nitra. 
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INTEGROVANÁ TERÉNNÍ VÝUKA GEOGRAFIE, BIOLOGIE A
TĚLESNÉ VÝCHOVY

Eduard Hofmann, Boris Rychnovský

Abstract: The experience with the application of inter-subject ties acquired during
the field practices of students of the Faculty of Education, Masaryk University in
Brno is discussed in presented paper. The integration and co-operation in teaching
represent important system components of Czech school reform.

Úvod
Současná doba je charakterizována reformou ve školním vzdělávání. Neděje

se tak tomu jen v naší republice,  ale  postupně v mnoha zemích na celém světě.
Moderní  informační  technologie  posunují  tuto  reformu  do  fáze,  která  je
permanentní.  Jedná  se  o  informační  invazi  a  na  školách  je,  aby  naučily  žáky
především orientovat se v těchto informacích, vybírat je a zpracovávat, podle toho,
co budou v životě potřebovat, řečeno zjednodušeně.

V naší republice se jedná o vytváření a zavádění Rámcového vzdělávacího
programu (dále  jen  „RVP“),  na jehož  podkladě si  budou školy vytvářet  vlastní
Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“). To vyžaduje od budoucích učitelů
samostatnou práci a tedy i přímý podíl na tvorbě ŠVP. Učitelé musí mít přehled o
mezipředmětových vazbách. V RVP je to vyjádřeno integrací skupin předmětů do
jednotlivých okruhů.

Na  tuto  situaci  je  třeba  reagovat.  Pokud  se  nepřizpůsobí  k využívání
mezipředmětových  vazeb  výuka  na  fakultách  vychovávajících  budoucí  učitele,
budou absolventi  odcházející  do  škol  vnímat  spolupráci  mezi  předměty jen  po
formální stránce. Ve využívání mezipředmětových vztahů vidíme také úsporu času,
neboť se často učivo příbuzných oborů (např. Ch – Fy, Dě – Z, Z – Př) překrývá a
časově na sebe nenavazuje. Nejinak je tomu u spojení těchto předmětů s výchovami
(např. Dě – Vv, Z – Tv, Bi – Tv atd.).

Z tohoto  důvodu  vzniklo  na  PdF  Integrované  odborné  pracoviště  v obci
Jedovnice,  které  je  zaměřeno  na  terénní  výuku18 v modelové  oblasti  z hlediska
přírodovědných předmětů, humanitních předmětů i výchov (Hofmann a kol. 2003).
K práci  v terénu  patří  především  sběr  dat  z primárních  zdrojů,  jako  je  např.

18Terénní výuka je komplexní výuková forma, která v sobě zahrnuje progresivní
výukové  metody  (pokus,  laboratorní  činnosti,  krátkodobé  a  dlouhodobé
pozorování,  projektová  metoda,  kooperativní  metody,  metody  zážitkové
pedagogiky…)  a  různé  organizační  formy  výuky  (vycházka,  terénní  cvičení,
exkurze,  tématické  školní  výlety,  expedice…),  přičemž  těžiště  spočívá  v práci
v terénu – především mimo školu. (Hofmann a kol.,2003,s. 6.)
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mapování,  dotazníková šetření,  pozorování rostlin a  živočichů, odlovy. Všechny
tyto činnosti v sobě zahrnují pohyb a pobyt v přírodě což je společné jak zeměpisu
nebo  biologii  tak  tělesné  výchově.  Dále  je  to  orientace  v terénu podle  map  na
orientační běh atd.

Z hlediska  výše  uvedených  důvodů  začala  také  spolupráce  Katedry
geografie  PdF  zastoupené  E.  Hofmannem a  Katedry  sportovních  aktivit  FSpS
zastoupené P. Korvasem na organizaci terénních praxí a tělovýchovných kurzů v
České republice i v zahraničí. Později přistoupila ke spolupráci i katedra biologie
PdF, zastoupená B. Rychnovským.

„Je nutné dodat, že úroveň zdatnosti studentů a nejen na MU má klesající
tendenci (Korvas 1999)“. Proto snahy integrovat výuku některých přírodovědných
oborů je i z tohoto pohledu na místě. Tato společná spolupráce s sebou nese řadu
výhod, ale také určité nevýhody, které jsou společné jak vysokému, tak základnímu
školství.
Za největší výhody považujeme především:
1. Seznámení studentů různých aprobací a zájmů při práci v terénu z hlediska

jejich jednotlivých předmětů, s čímž se při běžné výuce nesetkají.
2. Spojení dvou (i více) zápočtů. Za tuto praxi lze udělit zápočet z komplexní

terénní praxe z geografie a zápočet za absolvování kurzu turistiky na katedře
sportovních  aktivit,  případně  i  za  komplexní  terénní  cvičení  v zahraničí
v rámci  oborového studia  na katedře  biologie.  To  nese pro  studenty,  ale  i
vyučující snížení finančních nároků. 

Za jedinou nevýhodu lze považovat organizační náročnost celé akce, která
se projevuje v koordinaci  práce jednotlivých kateder  a  v případě nižších stupňů
škol v koordinaci práce učitelů jednotlivých předmětů. 

  
Organizační  stránka  terénních  praxí  zaměřených  na  Českou  republiku  a

zahraničí formou pěší, vodácké či cykloturistiky (Korvas 1994) spočívá ve třech
fázích:
a) Fáze přípravná, která zahrnuje vytvoření komplexní geografické a biologické

charakteristiky  navštívené  oblasti  podle  dostupné  literatury  a  mapových
podkladů. Příprava jednotlivých dnů je rozdělena do skupin, které musí zjistit
skutečnou  délku  trasy,  převýšení  a  rozvrhnou  denní  program.  Na  tomto
základě rozpracují možnosti botanických a zoologických pozorování a sběrů.

b) Fáze realizační, která probíhá přímo v terénu a zahrnuje vedení jednotlivých
dnů včetně komentáře k jednotlivým lokalitám, vedení cestovního deníku a
vytváření  fotodokumentace.  To  zahrnuje  mimo  jiné  také  práci  s mapou  a
stanicí  GPS.  Vlastní  realizace  biologického  programu  vyžaduje  dostatek
časového prostoru v průběhu dne na pozorování a sběry, ale i na determinaci a
případnou konzervaci  materiálu.  V závěru dne dochází ke zhodnocení celé
trasy a případných časových či vzdálenostních korekcí.
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c) Fáze závěrečná, která se odehrává doma a ve škole a zahrnuje dodatečnou
determinaci  biologického  materiálu,  finální  konzervaci  a  jeho  případné
výukové  využití,  zpracování  připravených  podkladů,  cestovního  deníku  a
fotodokumentace.  Následuje   zhodnocení  celé  terénní  praxe  z hlediska
přiměřenosti  délky  jednotlivých  úseků  a  z hlediska  splnění  všech
předpokládaných  cílů.  Dále  obsahuje  návrhy  na  zlepšení  celé  akce.  Vše
finalizují studenti  do podoby PowerPointové prezentace, která se dá využít
pro další výuku ve škole, vztahující se k dané oblasti v ČR nebo v zahraničí.

Uskutečněné společné terénní praxe
Česká republika

Kurzy jsou organizovány formou méně náročné cykloturistiky, trasy vedly
většinou po  zpevněných cestách (asfalt, šotolina), jen menší část po nezpevněných
polních nebo lesních cestách. Doporučována byla horská nebo treková kola, která
mělo  90%  účastníků.  Profil  terénu  se  v  každém  roce  měnil  podle  navštívené
lokality: od horského v Jeseníkách po víceméně rovinatý na Třeboňsku. Etapy se
jezdí bez zátěže, osobní věci vozí doprovodné vozidlo.  Trasy respektovaly potřebu
návštěvy zadaných lokalit  a  bylo  náročné  vybrat  jejich  vhodná spojení  pomocí
cyklostezek i vedlejších cest a dále propojit s návštěvou  dalších  zajímavých míst –
historických, kulturních. Společně byly organizovány touto formou již 4 kurzy.

Každá z navštívených oblastí je z geografického hlediska něčím specifická.
V přehledu  pak podávají obraz o různých typech krajin České republiky. Studenti
si  během  pobytu  na  terénní  praxi  konfrontují  nabyté  vědomosti  se  skutečnou
realitou.  Musí se naučit nastudované vědomosti rozpoznat v terénu a dokázat je
vysvětlit. Jedná se jak o stránku přírodní, tak o stránku socioekonomickou. 
 Novobystřicko představuje krajinu vrchovin s mírně zvlněným reliéfem, která

je tvořena žulami až granodiority centrálního moldanubika. Studenti by měli
určit žulu a granodiorit a ukázat žákům drobné tvary zvětrávání (skalní mísy,
skalní žlábky…), mrazové sruby a kryoplanační terasy. Především zjišťují, jak
člověk svou činností využívá krajinu.

 Třeboňsko představuje zase typ CHKO, který je zajímavý tím, že je chráněna
krajina vytvořená člověkem, tedy kulturní krajina tvořená četnými rybníky,
řekami,  propojovacími  kanály,  které  tvoří  zajímavé  a  unikátní
vodohospodářské dílo fungující již několik století.

 Jizerské  hory představují  typ  silně  poškozené  krajiny  na  rozdíl  od
Novohradských hor nebo Šumavy. 

 Bruntálsko patří k oblastem s největší nezaměstnaností v ČR. Studenti zde
zkoumali možnosti využití  krajiny pro cestovní ruch. Zaznamenávali si,  síť
naučných stezek, cyklostezek a zjišťovali, zda je pro turistiku vytvořena další
infrastruktura.
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Samozřejmě,  že  během  trasy  navštívíme  i  významná  centra  zmíněných
oblastí, která plní různé funkce – administrativní, průmyslové, rekreační, historické
atd.

Zahraniční terénní praxe – Rumunsko 
Čtyřikrát  jsme  prozkoumávali  hlavní  oblasti  Apusen  (Západní  Karpaty),

které tvoří celkem 11 pohoří. Pohybová aktivita probíhala formou náročnější pěší
turistiky v pohořích ve výškách 800 – 1800 m.n.m. Obvykle se jednalo o 3 – 6.
denní  přechody  (např.  přechod  pohoří  Muntele  Mare)  s následnými  1  až  2
jednodenními túrami  do  dalších  geograficky zajímavých lokalit  (krasová  oblast
Padiš, biosférická rezervace Scarita apod.). Zatížení studentů při kurzu samozřejmě
závisí na profilu terénu, ve kterém se pohybujeme, na programu jednotlivých dní a
zda  se  jedná  o  přechod  s plnou  zátěží  nebo  o  jednodenní  túru  na  lehko.  Při
vícedenním přechodu se hmotnost batohu studentů pohybovala v rozmezí 13 – 20
kg. Zdatnost jedinců bývá rozdílná. Většinou se jedná o studenty, kteří mají s pěší
turistikou zkušenosti.

Apuseni je pohoří v Rumunsku, které je naší republice nejblíže. Je tvořeno
centrálním masívem, jehož hlavní součástí jsou především hřebeny Muntele Mare,
Vladeasa a Bihor, které jsou obklopeny množstvím krasových pohoří, na kterých se
nacházejí  rozsáhlé  krasové  plošiny,  z nichž  nejznámější  je  Padiš  a  Scarisoara.
V pohoří Muntele Mare se nachází biosférická rezervace Scarita. Všechna pohoří
jsou oddělena zajímavými řekami vhodnými pro vodní turistiku. Oblast je známá
velkými centry jako je pohraniční město Oradea, druhé největší město Rumunska
Cluj  –  Napoca,  Turda,  Cimpeni  či  Avram  Iancu.  V této  části  Rumunska  se
nacházejí  vesnice  s tradičním  způsobem  hospodaření  např.  Sagagea,  kam byla
zavedena elektrická energie teprve v roce 1998. S tímto tradičním způsobem života
soupeří  postupující  globalizace  v podobě  výrobků  v obalech,  které  přirozenou
cestou  nezetlejí  a  které  nejsou  v těchto  oblastech  jakýmkoliv  způsobem
likvidovány. 

Kombinovaný kurz vodní a pěší turistiky - Krajem řek Mures, Aries a Crisul
Společný  kurz  Katedry  sportovních  aktivit,  geografie  a  biologie.  Cílem

biologů  bylo  navštívit  zajímavé  a  méně  známé  lokality  jižní  evropské  země
s pozorováním jarní květeny a vodních živočichů, případně hnízdění ptactva.   Při
všech terénních cvičeních se dají využít dovednosti a znalosti z oblasti geografie,
biologie a tělesné výchovy. V části kurzu věnované vodní turistice studenti mapují
vodní tok z hlediska délky a obtížnosti jednotlivých úseků. Do tohoto programu je
zařazen  i  přechod  etnografické  oblasti,  kterého  využijí  i  biologové,  protože
rozsáhlé  louky  v oblasti  Muntele  Mare  jsou  pokryty  zajímavou  karpatskou
květenou a vyskytují se horské druhy živočichů. Na vodních tocích dělají rovněž
různá pozorování zaměřená nejen na pozorování ptáků, ale i kvalitu vody apod. 
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Pohybová aktivita je realizována jednodenními přesuny formou vodní nebo
pěší turistiky. Vše se absolvuje na lehko, bez zátěže (max. 5 kg). Byly sjížděny
řeky Aries, Mures, Crisul, obtížnosti WW I-III. Délka tras byla až 60 km.   Řeky
mají na jaře velmi slušný průtok a řeka Mures představuje 80 km solidně tekoucí
vody s mnoha peřejemi, které však nejsou záludné. Používáme gumové čluny typu
Pálava  pro  2  osoby.  Jednodenní  pěší  túry  byly  vedeny  do  zajímavých  lokalit
shodných s kurzem pěší turistiky.

Biologicko-geografická expedice do delty Dunaje
Expedice kateder biologie a geografie na přelomu května a června. Oblast je

zajímavá  především  výskytem  vodního  ptactva,  pro  nás  v nepředstavitelném
množství  a  jeho  hnízděním.  Území  říční  delty  obývá mnoho  dalších  typických
živočichů, kteří  ve vztazích s rostlinami vytváří unikátní ekosystém v rámci celé
Evropy. Antropogenně podmíněné změny jsou patrné  na každém kroku a lze je
vhodně  demonstrovat  nejen  z pohledu  botanicko-zoologického,  ale  i
geografického, sociálního, technického a environmentálního.

Pohybová  aktivita  je  realizována  jednodenními  přesuny  formou  vodní
turistiky. Jezdí se  zátěží.  Orientace může být ztížena na velkých jezerech nebo
zarůstáním kanálů. Denní zátěž je přiměřená.

Ze všech těchto praxí  jsou vytvořeny prezentace,  které obsahují  všechny
části terénní praxe z hlediska geografického, biologického a z hlediska pohybu.

Závěr
Závěrem  lze  konstatovat,  že  se  pohyb  prolíná  všemi  druhy  činností

spojených s terénním výzkumem z hlediska všech oborů. Ve vědeckých kruzích je
spousta odborníků, kteří prožili svůj život v terénu při primárním sběru informací a
kteří se naučili různým „technikám“ turistiky a sportu, aniž by aspirovali na titul
„mistr sportu“. V edukačním procesu je terénní výuka příležitostí pro prohloubení
teoretických znalostí  v přírodě,  která  v sobě  nese výrazné integrační  prvky. Pro
pochopení  jednotlivých  předmětů  je  důležité  pracovat  jejich  výzkumnými
metodami při sběru, zpracování a interpretaci informací.

Tyto skutečnosti je třeba mít na mysli, aby si studenti a žáci uvědomili, že
každý předmět přispívá svým, dílem k mozaice poznání, která  v celku předkládá
každému obraz současného světa. Současně při získávání odborných zkušeností a
vědomostí pomocí zvýšené fyzické námahy, prostřednictvím pohybové aktivity je
možné ovlivňovat nejen aktuální stav zdatnosti studentů, ale i formovat jejich názor
na pohybové aktivity a formovat zdravý životní styl.

Literatura
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INTEGRATED FIELDWORK GEOGRAPHY, BIOLOGY AND
PHYSICAL TRAINING

Resume
Various opportunities for alternative field practices organising were

tested in 1998-2004. They are based on an integrated field education. The
presented  example  is  basically  geographically  and  biologically  oriented
while  the  physical  training  serves  as  linking  subject  between  them.  The
field  practice  is  represented  mostly  by  different  tourist  activities
accompanied  with  field  data  collection,  its  processing  and  results
presentation.  Students  could  get  at  least  two  credits  after  successful
participation.  All  the  activities  were  focused  on  covering  recognition  of
various  landscape  classes  using  different  field  research  methods  of
sciences mentioned above. The development of such initiative is related to
running changes in the Czech educational system.

Eduard Hofmann
Katedra geografie PdF MU Brno

Boris Rychnovský
Katedra biologie PdF MU Brno

späť na obsah
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POČÍTAČOVÉ HRY A GEOGRAFIE

Tomáš Oršulák

Abstract: Computer games are once from most significant leisure time students
activities.  Their  evolution  is  contingent  on  development  hardware.  During
evolution developed several different types computer plaies. Author is interested in
above all attachment computer plaies and geography. In light of those attachments
take out only RPG (role playing game), RTS and Strategy. Article deal with types,
which  have  more  or  less  stronger  attachment  with  geography.  Construes  this
attachment,  distinguishes  levels:  historical-geografical  background,  landscape,
characteristic  civilization,  exploitation  resources,  technical  processing.  Choice
levels characterize and value from look at geography.

Keywords: geography, games, PC, landscape, resources exploitation, civilizations
features

Úvod
Počítačové  hry  v současnosti  nabývají  na  stále  větším  významu  ve

volnočasových aktivitách žáků a studentů. Není nezvyklé že student tráví  u své
oblíbené hry i více času než při samotné výuce a následné práci doma.  Je tedy
zřejmé, že i pedagogové by měli sledovat současný stav a vývoj počítačových her.
Každá činnost člověka u které tráví více času denně formuje psychické vlastnosti a
to především u dospívajících jedinců. Ve svém příspěvku se zaměřím na význam
některých typů her v užším významu pro výuku geografie a v širším pro ovlivnění
chápání některých enviromentálních principů současného světa. Poukáži na některé
herní principy, které jsou naprosto v protikladu se současnými trendy v geografie a
které naplňují alespoň z části naši představu o pozitivní působení počítačových her.

Hry
Na  úvod  něco  k samotným hrám.  Počítačové  hry  jsou  staré  jako  samy

počítače,  již  od  prvních osobních počítačů PC (Personal  Computer)  se  odvíjí  i
historie některých her, které v nových verzích přetrvávají do současnosti. Nejstarší
typy her byly textové a komunikace mezi herním programem a uživatelem byla za
pomoci  psaných  příkazů  na  klávesnici.  V souvislosti  s prosazením  grafického
prostředí operačních systémů a tím i aplikačních programů se vývoj v této oblasti
velice rychle zabydlel i herních systémech. 

Herní  software  se  stal  jedním z nejprodávanějších  a  v současnosti  tvoří
podstatnou část trhu s programy. Tento rozvoj byl doprovázen masovým rozšířením
počítačů  především  do  domácností  a  tím  samozřejmě  přiblížením  koncovému
spotřebiteli. V průběhu času dochází ke zdokonalování herního prostředí, které je
úzce  vázáno  na  vzestup  výkonu  hardwaru  (mikroprocesoru,  operační  paměti,
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grafické karty, …); v současnosti je vývoj hardwaru zčásti podmíněn požadavky
výrobců her. Moorův zákon (Gordon Moore, spoluzakladatel firmy Intel) tvrdí, že
výkon počítačů roste geometricky; tzn. že za rok se výkon zvýší 2x, za 2 roky 4x a za
3 roky 8x atd.  Situace  u většiny koncových spotřebitelů  je  taková,  že  počítače
nekupují,  aby mohli psát texty, vytvářet tabulky, ale hrát  nejnovější  hry.  Nebo
kupují přímo tzv. herní počítače, které jsou vyvíjeny jen pro hraní her a spolu s PC
hrami tvoří tzv. herní systém.

Obr. 1 Struktura herního systému

Některé výzkumy ukazují, že ve věkové skupině 15-30 let hrálo nebo hraje
ve vyspělých státech počítačové hry až 40-60%  populace a na celém světě 15-
20%,  např.  Christian  Pfeiffer  ve  své  výzkumné  zprávě  z roku  2003  uvádí,  že
věková skupina 12-17 let tráví nejvíce volného času hraním počítačových her a
sledováním filmů. Zajímavé je i rozdělení podle typu zaměstnání, v Evropě nejvíce
hrají zaměstnanci, manažeři a studenti; celkem tvoří přes 50% všech hráčů.
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Obr. 2 Podíl hráčů podle typu zaměstnání

Zdroj: ISFE (Interactive Software Federation Of Europe) 2001

Tento  vývoj  se  samozřejmě  odráží  i  v průmyslu;  seskupení  Interactive
Software Federation Of Europe (ISFE),  které v sobě zahrnuje i  výrobu a vývoj
počítačových her uvádí, že Evropa se na světovém trhu s tímto softwarem podílí
40% a finanční objem těchto obchodů byl v roce 2001 přes 6 miliard eur. 
ISFE uvádí tyto fakta :

• jeden ze tří Evropanů hrají pravidelně hry,
• věková skupina mezi 20-30 roky hraje pravidelně 6 hodin týdně,
• herní průmysl roste 12% za rok,
• hry stimulují ostatní IT průmysl.

Co mají, ale společného hry a geografie? Odpověď na tuto otázku není až
tak jednoduchá.  Především hry se dělí  na několik skupin a každá má rozdílnou
intenzitu vazby s geografií.
Typy her:

• RPG (role playing game – „hry na
hrdiny“),

• RTS (real time strategy),
• Strategie,
• Simulátor,

• Sport,
• Action,
• Arcade,
• Logic,
• Adventure.
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Z geografického  hlediska  jsou  nejzajímavější  typy,  kde  je  tato  vazba
nejintenzivnější: RPG, RTS, Strategie.

RPG  a  Strategie  jsou  zajímavé  také  proto,  že  jsou  i  pro  uživatele
neatraktivnější.
Obr. 3 Prodejnost her podle žánru

Zdroj: ISFE (Interactive Software Federation Of Europe) 2001

RPG (role playing game – „hry na hrdiny“)
Pojmenování napovídá,  že jedná se o hru, kde každý hráč hraje jednoho

z hrdinů a plní  zadané úkoly,  přičemž se pohybuje  daným typem krajiny.  RPG
primárně nevznikly pro užívání na počítači, ale jako jedna z aplikací „teorie her“.
RTS (real time strategy)

Zaměřují se především na dlouhodobé budování civilizací, základen a jejich
expanzi po hrací ploše v reálném čase. 
Tyto hry můžeme dále dělit, nejlépe podle historickogeografické pozadí na:

• fikce,
• vytvořené podle skutečných událostí,

nebo podle n-rozměrnosti:
• dvourozměrné,
• třírozměrné.

Obě dvě skupiny jsou z geografického hlediska velice zajímavé.
První opravdovou PC hrou tohoto typu byla DUNE II od firmy Westwood

z roku 1992, která byla inspirována románem Duna od  Franka Herberta z 60. let
20.  století.  Hra  se  odehrávala  na  planetě  Arrakis  a  byla  založená  na  principu
vybudování  civilizace  a  zničení  ostatních,  jeden  z geograficky  „pozitivních“
momentů hry byla vyčerpatelnost jediné suroviny (koření nesmrtelnosti) a ukázka
zranitelnosti planetární ekosystému necitlivou těžbou.



Jedním z nejznámějších příkladů těchto her je např. Age of Empires, Age of
Mythology, Red Alert 2, Warcraft, Lord Of The Rings, …
Strategie

Strategie  jsou  obsahově   velice  podobné  RTS  hrám,  rozdíl  spočívá
v časovém pojetí hry. Zatímco u RTS her soupeř hraje současně s vámi u strategií
nejdříve provedete daný počet tahů a pak hraje soupeř. Pro vazbu s geografií tento
rozdíl nemá význam a proto v dalším textu již obě skupiny rozlišovat nebudeme.

Geografie x hry
V prvních herních systémech, kdy se ještě nepoužívalo grafické prostředí

byla vazba s geografií  slabá,  protože především vizuální stránka současných her
tuto spojitost zvýrazňuje a posiluje.
Geografickou spojitost je třeba chápat v několika rovinách:

• historickogeografické pozadí,
• krajinný podklad,
• charakteristika civilizací,
• využívání zdrojů,
• technické zpracování.

Historickogeografické pozadí
Většina her z výše uvedených typů má vytvořené buď fiktivní, nebo alespoň

zčásti reálné historickogeografické pozadí. „Příběhy“, které se v hrách odehrávají
mají ekvivalenty ve skutečné historii např. Johanka z Arku, William Wallace, … a
jejich  osudy  se  zvětší  nebo  menší  části  shodují  s osudy  hrdinů  počítačových.
William Wallace je  oblečen jako Skot,  prohání se po typické skotské krajině a
bojuje proti Angličanům.

V jiné  hře  si  můžete  zopakovat  kapitoly  z řecké  mythologie,  vyvolíte  si
svého oblíbeného boha, postavíte mu chrám a uctíváním si zasloužíte jeho přízeň
v podobě mýtických bytostí (kentauři, medúzy, valkíry, …). Můžete si zavolat na
pomoc Herakla, Persea, a vystavět civilizaci, kterou musíte udržet proti nájezdům
vikingů, egypťanů, nebo jiných řeků.

Některé hry se neodehrávají v tak vzdálené minulosti jako je starověk, nebo
středověk,  ale  v současnosti  (např.  Simcity,  …)  nebo  v budoucnosti  (např.
Starcraft,  …).  Bohužel  právě hry odehrávající  se v budoucnosti  jsou opravdové
fikce a jen málo reflektují současný kosmický výzkum.
Krajinný podklad

Každá hra má „nějaký“ krajinný podklad lépe či hůře zpracovaný. Nejlépe z
hlediska věrohodnosti na uživatele působí RPG hry, kdy se většinou pohybujete
krajinou v úrovni vašich očí (u pseudotrojrozměrných). Na druhou stranu u těchto
her pokulhává autentičnost krajiny (většinou se jedná o smyšlenou krajinu). Krajina
je výplodem fantazie tvůrce a především není významná pro celkové pojetí hry.
Z hlediska  geografické  hodnověrnosti  jsou  na  tom lépe  zbylé  dva  typy RTS  a
Strategie. Z důvodu historické pravdivosti příběhu se tvůrci her snaží zachovat i



odpovídající krajinný podklad. Pokud tedy zvolíte Johanku z Arku máte možnost
prožít její putování  středověkou Francií v 15. století nebo boj Williama Wallace za
svobodu  Skotska  v  13.  století.  Většinou  není  jen  odpovídající  jen  celkový ráz
krajiny, ale i regionální „detaily“: oblasti severu Afriky - pouště, oázy, velbloudi;
sever Evropy - husté lesy (nejčastěji  jehličnaté), losi nebo z jiného pohledu: vlci
loví ve smečkách, spárkatá zvěř se pohybuje po větších skupinách apod.
Charakteristika civilizací

RTS a Strategie jsou postaveny na budování civilizací a jejich expanze na
úkor  ostatních.  Autoři,  aby  přiblížili  tyto  civilizace  uživatelům je  velice  často
vytvářejí  podle skutečných, můžete se setkat s řeky, kartaginci, japonci, vikingy,
kelty,  …  Při  budování  civilizací  musíte  většinou  projít  několika  stadii  vývoje
obdobně  jako  ve  skutečné  historii  (dobou  kamennou,  bronzovou,  …)  a  i  lidé,
vojáci, budovy nástroje, … jsou dané civilizaci odpovídající. Vikingové se plaví na
drakkarech, egypťané staví pyramidy, řekové mají triremy, dobývací stroje, … 
Využívání zdrojů

Jednou ze základních charakteristik her  je  využívání zdrojů.  Všechno co
tvoříte, budujete něco stojí a není to jen otázka peněz popř. zlata, ale také dřeva,
rudy, jídla,  kamene, apod.  Pokud chcete,  aby se vám „narodil“ obyčejný dělník
potřebujete jídlo, pokud chcete postavit novou budovu, tak bez dřeva, zlata nebo
rudy to jednoduše nejde.

Problémovou stránkou je exploatace přírodních zdrojů a jejich nesprávné
zařazení. Geografové dělí přírodní zdroje převážně na vyčerpatelné, nevyčerpatelné
a dále je dělí na nepoškoditelné, ….

Nedodržení  této  klasifikace  autory  her  je  pravděpodobně  nejzávažnější
chybou. Lesní porost se dá vytěžit, ale již ne obnovit např. vysazováním nových
stromů. Naopak rybolov a pěstování obilnin je zdroj nevyčerpatelný. A snad jen
zlato  a  rudy  se  řadí  do  vyčerpatelných  a  bohužel  nenahraditelných.  Dalším
významným prohřeškem je skutečnost, že všechno se může koupit za jiný zdroj,
tedy  absolutně  se  popírá  myšlenka  planetární  vyčerpatelnosti  některých  zdrojů
(obchodováním se suroviny získávají odnikud).
Technické zpracování
V této části  se nebudu zabývat technologií tvorby her, ale zaměřím se jen na dvě
části:

• tvorba krajiny
• kartografická správnost.

Spojení tvorby krajiny a geografie je přes digitální modely reliéfu (Digitální model
reliéfu  představuje  množinu  prostorově  přiřazených  údajů  (nadmořská  výška  a
morfometrické charakteristiky, např. sklon, orientace vůči světovým stranám, atd.),
které jsou vypočítané na základě vstupních výškových bodů a vhodné interpolační
metody.),  které  se  především  v  trojrozměrných RPG  hrách  nebo  strategiích
využívají. Základní je vrstva reliéfu tvořena DMR a na ní nakladeny další vrstvy
rostlinný kryt, vodstvo, komunikace, …



Část týkající se kartografické správnosti tzn. např. používání matematického
základu při převodu z referenční plochy do roviny je velice diskutabilní, některé
hry jsou fikce a nelze zjistit zda použily nebo nepoužily kartografické zobrazení.
Hry odehrávající se v autentické krajině jsou na tom ještě hůře, velice často se pro
znázornění Země, kontinentů používá úhlojevné zobrazení  místo plochojevného,
které  je  z hlediska  geografie  lepší  (zachovává  poměr  velikosti  ploch)
pravděpodobně z proslulosti Mercatorova úhlojevného zobrazení.

Pro a proti
Z hlediska vazeb počítačových her na geografii je potřeba provést analýzu

kladných a záporných prvků, které ukáží slabé a silné oblasti.

Tab. 1 Klady a zápory PC her z pohledu geografie
roviny klady zápory směry zlepšení
historickogeografick
é pozadí

reálné příběhy,
které povzbuzují
zájem o historii a
geografii

v některých případech
úplné fikce, v horších
případech tendenčně
upravené reálné příběhy

pokud jsou použity reálné
příběhy tak je v žádném
případě neupravovat

krajinný podklad snaha o
trojrozměrné hry, u
některých her
správně zasazené
krajinné detaily

používání fiktivních
krajin, zatím nedostatečná
propracovanost (reálnost)
krajiny

s rozvojem hardwaru ještě
více zvyšovat autentičnost
krajiny

charakteristika
civilizací

pokud jsou reálné a
kvalitně
zpracované, pak
jsou pro vzdělání
jednoznačným
přínosem

obecně bývají velice
agresivní a většinou platí
pravidlo: „čím lepší tím
agresivnější“, opět
problémem jsou fiktivní
civilizace

více podpořit metody
neagresivní výhry
u reálných civilizací se
držet
historickogeografických
souvislostí

využívání zdrojů dodržování pravidla
„všechno něco
stojí“
částečné dodržování
členění přírodních
zdrojů

popření planetární
vyčerpatelnosti některých
přírodních zdrojů,
většinou nelze obnovit
obnovitelné zdroje a
naopak nelze vyčerpat
zdroje vyčerpatelné

jednoznačné dodržení
klasifikace přírodních
zdrojů

technické
zpracování

stále se zlepšuje se
zvyšováním výkonu
hardwaru

problém kartografických
zobrazení

používat plochojevná
zobrazení pro mapy malých
měřítek

Quo vadis, …
Pojetí  geografie  v počítačových  hrách  není  v současnosti  záležitostí

profesorů na vysokých školách,  ale  je  v rukou žáků základních škol  a  studentů
středních  škol.  Přesto  právě  odborní  geografové  by  k tomuto  tématu  neměli
přistupovat s despektem, protože jejich studenti netráví většinu svého volného času
čtením knížek, časopisů o geografii, ale hraním her a samozřejmě při této činnosti
sbírají informace a reagují na ně. Pokud tedy tato informace je geografická,  ale



není  geograficky relevantní  může  dojít  ke  špatné  interpretaci  skutečnosti,  např.
z hlediska využívání zdrojů, vnímání typů krajin.

Již dnes dochází k hodnocení počítačových her např. ISFE má 7 různých
hledisek jako (věk, násilí, strach, drogy, sex, diskriminace, vulgární jazyk). Asi by
nebylo úplně špatné podívat se na hry nejenom z výchovného hlediska, ale i  ze
vzdělávacího, kde by geografie mohla říci svůj názor na danou hru a tím ovlivnit
její vývoj a užívání.

Možná právě zde, se nachází jedno z nových využití geografie v současném
světě a tím dojde k přiblížení výuky geografie a volnočasových aktivit žáků, neboť
již „učitel národů“ Amos Komenský zastával „Schola ludus“. Tak tedy nechme je
hrát vždyť se učí…
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COMPUTER GAMES AND GEOGRAPHY

Resume
Computer games  are once  from most significant leisure  time  students

activities.  Their  evolution  is  contingent  on  development  hardware.  During
evolution developed several different types computer games: Strategy, Real Time
Strategy, Simulation, Action, Sports, RPG (Role Playing Game) and some others.
Author is interested in above all attachment computer  plaies and geography. In
light  of  those  attachments  take  out  only  RPG  (role  playing  game),  RTS  and
Strategy. Article deal with types, which have more or less stronger attachment with



geography. Construes this attachment, distinguishes levels: historical-geographical
background,  landscape,  civilization  characteristics,  exploitation  resources,
technical processing. Choice levels characterize and value from look at geography.

Historical-geographical  background;  most  of  games  have  fictitious  or  at
least in part real background. Games stories have equivalents in real story e.g . Joan
of  Arc,  William Wallace,   … and their  fates  agree  with fates  heros  computer.
Landscape; every play has „ some" landscape better or worse created. Best in light
of credibility operate on user RPG games. Civilization characteristics; RTS and
strategy are built on construction civilization and their expansion. Authors bring
these civilization near users and create civilizations according to real, you can meet
with Greece, Carthaginians, Japanese, Vikings, Kelts, ...

Exploitation resources; once from basic characteristics games is exploitation
resources. Everything what create,  build some cost and it is not only money or.
gold, but also wood, ore, foods, stone, etc. Technical processing; author deal with
two features: set up landscape, cartography accuracy.

Conception geography in computer games isn't presently business professors
on universities, but scholar and students. Geographers must on this situation react,
because  their  students  spend  not  his  free  time  by  reading  geography  book  ,
magazines, but gameplay and of course at these activities collect information and
react.  Perhaps  just  here  geographers  finds  some from new usage  geography in
contemporary world and get to approximation teaching geography and free time
activities scholar or students.

Fig. 1 Structure games system
Fig. 2 Players according to type employment
Fig. 3 Sellings PC games by genre
Tab. 1 Accomplishments and negatives PC games from look geography
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VYBRANÉ  VLATNOSTI TESTOVÝCH ÚLOH Z GEOGRAFIE
V MONITORE 2003

Janka Stopková

Abstract:  The article states the information about the Exam in Geography in the
pilot test entitled MONITOR 2003. The main aim is to present the properties of the
selected item.

Key words: MONITOR, Framework, item difficulty index, discrimination index
item analysis

Úvod 
Štátny  pedagogický  ústav   bol  Ministerstvom  školstva  od  roku  2000

poverený vypracovať návrh novej koncepcie maturitnej skúšky  a v rámci príprav
gestorovať projekt  pilotných testovaní  maturantov pod názvom MONITOR. 

Vybrané ciele MONITORa: 
• vytvoriť, odborným posúdením  a administráciou overiť koncepciu testov,
• overiť  úlohy s rôznym formátom, 
• realizovať   testové procedúry.

Monitorované školy a cieľová populácia
Cieľovú populáciu v MONITORe 2003 tvorili maturanti na všetkých typoch

stredných  škôl,  ktorí  sa  pripravovali  na  maturitnú  skúšku  z geografie.  Do
MONITORa 2003 sa dobrovoľne  prihlásilo  1 222 študentov z 77 gymnázií.  

Ciele testu z geografie
Pedagogický  dokument  Cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a zručnosti

maturantov z geografie, úroveň A,  uvádza  požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov, určuje obsah a rozsah maturitnej skúšky. Maturitná skúška z geografie
mala v školskom roku 2003/2004 len internú časť  v oboch úrovniach - vyššej A a
základnej B a vykonávala sa  pred maturitnou komisiou.

Charakter testu  z geografie a hodnotenie úloh
Test mal 1 testovú formu, 2 oddiely a bol zostavený zo 63 testových úloh. V

I.  oddieli bolo 60  úloh, z toho  40   uzavretých s výberom správnej odpovede a 20
otvorených s tvorbou krátkej odpovede. V II. oddieli boli 3  otvorené testové úlohy
s tvorbou širokej odpovede. Testovací čas bol 120 minút (bez prestávky), z toho na
vypracovanie  I.  oddielu  bolo  určených   90  minút.  Hodnotenie   uzavretých
a otvorených úloh s tvorbou krátkej  odpovede bolo  binárne - 1  bod  za správnu
odpoveď a 0 bodov za nesprávnu alebo neplatnú odpoveď. Hodnotenie otvorených



úloh s tvorbou širokej odpovede  bolo škálované od  0 – n bodov, pričom n  bol
maximálny počet bodov za úlohu.

Výsledky škôl a žiakov
Priemerná  úspešnosť  škôl   bola  od  20,5%  do  67,7%.  Študenti  dosiahli

priemernú  úspešnosť    49,4%  (38,5  bodu  zo  78  bodov),  pričom  minimálna
hodnota bola 12,8% a maximálna   85,9%. Výsledky potvrdili názory, že v úrovni
vedomostí  a zručností študentov existovali veľké rozdiely.  

Obťažnosť  testových úloh
Z testových  úloh  ako  ukážku  sme  vybrali  také,  ktoré   mali  extrémne

vlastnosti  podľa  obťažnosti  a diskriminačnej  schopnosti.  Obťažnosť  sme
interpretovali  hodnotou   indexu  obťažnosti  P,  ktorý vyjadril  podiel  správne
odpovedajúcich  študentov  z celkového  počtu.  Správnu  odpoveď  sme  označili
tučným typom písma.

Úloha 1

Vyhodnotenie:
A. je tropická, mierna a polárna       B. je       C. je menšia ako      D. je každá 

A – 5,6%, B - 16,6%, C – 18,4%, D – 59,1%
index obťažnosti P (1/5) = 0,148, index obťažnosti P (5/5)= 0,164
index diskriminácie d = -0,016

Krajinná sféra                                     krajina.

Komentár:
Úloha bola  z tematického  okruhu cieľových požiadaviek  Význam geografie  pre
ľudskú spoločnosť. Z uzavretých úloh  bola najobťažnejšou.  Študenti si častejšie
ako správnu odpoveď vyberali  distraktor D.

Úloha 2

Správna odpoveď (0,4%): snehové (nivačné) procesy,  ľadovcové (glaciálne) 
procesy 
Nesprávne odpovede (71,8%) uvádzali najčastejšie názvy  geomorfologických činiteľov 
napr.: sneh, ľadovec a geomorfologických foriem, povrchových tvarov, ktoré sú 
dôsledkom pôsobenia geomorfologických procesov napr.: snehová lavína, ľadovcová 

Napíšte dva mrazom podmienené (kryogénne) procesy.

Vyhodnotenie: 

index obťažnosti P (1/5) = 0,012,  index obťažnosti P (5/5)= 0,004
index diskriminácie d =0,008

Komentár:



Obsah  testovej  úlohy  sme  zaradili  do  tematického  okruhu  Fyzickogeografické
regióny  Zeme,  téma  Litosféra a georeliéf.   Úloha  bola  najobťažnejšou v rámci
testu. Na obťažnosť úlohy  malo vplyv aj hodnotenie, ktoré neumožňovalo hodnotiť
čiastočne  správnu odpoveď.  Podľa  pokynov na  hodnotenie  bola   za  nesprávnu
odpoveď, v ktorej bol uvedený: len 1 kryogénny proces správny, alebo 1 nesprávny
a 1 správny geomorfologický proces.

Úloha 3
V ktorej z možností sú k sebe správne priradené geomorfologické činitele a formy?

A. človek – niva,  vietor – duna,  ľadovec – kar,     rieka – halda
B. človek – niva,   vietor – halda, ľadovec – duna,  rieka – kar
C. človek  - halda, vietor – niva,   ľadovec -  duna,  rieka – kar
D. človek – halda, vietor – duna,   ľadovec – kar,    rieka - niva 
Vyhodnotenie:
A – 5,3%, B – 1,1%, C – 1,1%, D – 91,9%

Komentár:
Úloha bola najľahšou v celom teste. Distraktory v tejto úlohe boli nerovnomerne
rozdelené. 

Úloha 4
Ktoré pohorie je na mape Európy(obrázok 1) označené písmenom P?

Obrázok 1 Mapa Európy

Vyhodnotenie:
Správna odpoveď (81,9%) Apeniny,
Nesprávna odpovede  (13,7%) uvádzali tieto názvy napr.: Talianske Alpy, Apeninské 
pohorie, Apalačské pohorie, Pieniny, Pyreneje, Apalače, Dolomity, Andy, Kordilery,
Neplatná odpoveď: 4,3%.

Komentár:



Úloha  patrila do  tematického okruhu Regionálna geografia sveta,  téma Európa,
podtéma Regióny Európy. Bola  najľahšou z otvorených úloh. Mnohé nesprávne
odpovede uvádzali  názvy európskych pohorí začínajúcich  na písmeno P, ktorým
bolo označené pohorie na obrázku.

Diskriminačná schopnosť(citlivosť)   testových úloh
Diskriminačnú  schopnosť  úlohy sme  interpretovali  hodnotou   indexu

diskriminácie,  ktorý  vyjadruje  rozlišovaciu  schopnosť  úlohy medzi   celkovými
výsledkami žiakov s lepšími a horšími vedomosťami.  Index diskriminácie – d sme
určili ako rozdiel úspešnosti dvoch  kontrastných skupín: 1/5 - prvá pätina (20%
študentov  s najvyšším  skóre),  5/5  –  piata  pätina  (20%  študentov   s najnižším
skóre). 

Úloha  5
Ktorý z uvedených štátov nehraničí s Francúzskom?

A. Taliansko  B. Švajčiarsko C. Lichtenštajnsko  D. Andorra
Vyhodnotenie:
A – 10,5%, B – 4,2%, C – 59,5%, D – 25,5%
index obťažnosti P (1/5) = 0,939 P (5/5)= 0,307,
index diskriminácie d = 0,632

Komentár:
Úloha  patrila do  tematického okruhu Regionálna geografia sveta,  téma

Európa,  podtéma  Regióny  Európy.  Bola stredne  obťažnou,  ale  najcitlivejšou
úlohou  v teste.  Rozdiel v úspešnosti  medzi kontrastnými skupinami bol 63,2%,
čiže úlohu s väčším úspechom riešili žiaci, ktorí  získali   celkovo lepšie vedomosti.

Medzi najmenej citlivé úlohy patrili úloha  2, ktorej index diskriminácie bol
veľmi malý a rozdiel v úspešnosti  medzi kontrastnými skupinami bol  len 0,8%,
tzn.  úloha   veľmi  málo  rozlišovala  medzi  študentmi   s lepšími  a horšími
vedomosťami.  Úloha  1  bola  z  hľadiska  citlivosti  nevhodnou,  lebo  index
diskriminácie  bol  záporný,  úloha  zvýhodňovala  študentov,  ktorí  mali  v teste
celkovo horšie výsledky. 

Názory učiteľov na testové úlohy
Predmetové komisie geografie na školách dostali  materiál  „Dotazník pre

učiteľov k testom Sj-1, Sj-2, Sj-3, Mj-1, Mj-2, M-1,M-2, I, F, Ch, B, G, D, Nos“.
V roku  2003 sme analyzovali 65  dotazníkov. Učitelia ako  najvhodnejšie úlohy do
budúceho maturitného testu   označili úlohy   3,  6 a 7.



Úloha 6
Pri ktorom štáte je uvedené mesto, ktoré v ňom neleží?

A. Kanada – Montreal, Ottava, Vancouver
B. Brazília – Sao Paolo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro
C. Srbsko a Čierna Hora – Belehrad, Nový Sad, Skopje
D. Nórsko – Lillehammer, Oslo, Bergen
Vyhodnotenie:
A – 4,2%, B – 8,8%, C – 68,9%, D – 17,8%

Úloha 7

Neplatná odpoveď: 7,0%

Vyhodnotenie:

Podľa nákresu určite slapový jav, ktorý nastáva na mori v mieste N:

Správna odpoveď (37,4%): príliv, akceptovateľná odpoveď – skočný príliv, hluchý 
príliv,
Nesprávne odpovede (55,6%) uvádzali  napr. skočný, hluchý, nov, zatmenie, odliv,

Záver
Z výsledkov vyplýva, že otvorené  úlohy boli pre študentov obťažnejšie tzn.,

že  na  obťažnosť  úlohy  mal  vplyv  formát  zadania.  Učitelia  medzi  vhodnejšie
zaradili   grafické  testové  úlohy a druhy úloh,  ktoré  precvičujú  na  vyučovacích
hodinách. Výsledky štatistickej položkovej analýzy sa budú  interpretovať tak, aby
ich odporúčania a závery využívali odborníci  pri tvorbe nových testových úloh.
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THE CHARACTERISTICS OF ITEMS IN THE EXAM OF GEOGRAPHY
IN MONITOR 2003

Resume
Pilot test increase the content validity a reliability of the test in Geography.

We  verified  the  testing  process,  and  design  of  the  Geography  test  in
MONITOR2003. We will accentuate the quality of the geography items in the next
testing administration. The best items with psychometrics and statistics values we
will assign to item bank for the next exploitation.
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