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Kapitola 1

Úvod

Účast veřejnosti na rozhodování je ideou každého demokratického státu. Víme, že veřejnost se
podílí na společenském dění jako celku nebo při řešení konkrétních problémů. Její zapojování
známe už z dob antiky, není tedy ničím novým. Nové jsou ale způsoby zapojení veřejnosti při
naplňování principů udržitelného rozvoje, dnes dobře známé v procesech Místní Agendy 21.
K naplňování těchto principů neoddělitelně patří i jejich hodnocení, konkrétně pak hodnocení
kvality života nebo možná lépe „udržitelnosti kvality života“.
Metodická příručka, která se vám dostala do ruky, je
snahou o zavedení tohoto druhu hodnocení do praxe
měst České republiky. Je určena zástupcům měst,
neziskovým organizacím, ale i školám a aktivním
lidem podílejícím se na rozvoji místa své komunity.
Popisuje, jak lze hodnotit kvalitu života v kontextu Místní
Agendy 21, a tedy se zapojením veřejnosti. Spokojenost
a kvalitu života ovlivňují v různých sídlech různé faktory, které je na počátku hodnocení nutné určit. Zjištění
názoru a preferencí místních obyvatel nám umožňuje
tyto faktory nalézt a určit specifická témata ovlivňující
zdejší život. Vybraná klíčová témata jsou podkladem
pro tvorbu specifických indikátorových sad konkrétního
města, které jsou po naplnění daty samotným obsahem
zprávy o kvalitě života ve městě.
Publikace Hodnocení kvality života ve městech se
zapojením veřejnosti volně navazuje na již vydanou
metodiku Týmovou iniciativou pro místní udržitelný
rozvoj, o. s. (dále TIMUR), která expertním přístupem

popisuje základní oblasti životního prostředí. V čem
je tato publikace nová, je rozšíření hodnocení na celou
oblast udržitelnosti města ve vztahu k jeho obyvatelům.
Sami obyvatelé totiž vybírají způsob a kritéria hodnocení jejich sídla.
Významný je také příspěvek norských autorů týkající se
zkušeností s hodnocením životního prostředí a udržitelnosti pomocí indikátorů s účastí veřejnosti v Norsku
a jejich porovnání s praxí v České republice.
Samotná metodika obsahuje jak popis metod hodnocení
kvality života a zapojování veřejnosti na místní úrovni
v ČR a Norsku, tak nejčastěji využívané indikátory jako
nástroje hodnocení. V druhé části publikace je popsán
konkrétní přístup zapojování veřejnosti, tvorba specifických indikátorových sad a nakonec komplexních zpráv
o kvalitě života ve městě. Jako příklad slouží výsledky
pilotních měst, Jablonce nad Nisou a Semil, pro které
podle této metodiky vznikly první zprávy.
 / Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí města
(TIMUR, 2009)
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Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu a komplexnost. Dotýká se
pochopení lidské existence, smyslu života a samotného bytí.
Kvalita života
Kvalita života je předmětem zájmu psychologů, sociologů, environmentalistů, politologů a mnoha dalších oborů. Pozornost byla v minulosti
věnována odstraňování a zmírňování útrap nemocných, chudých; později byla zkoumána spokojenost s prací a životem; nyní je středobodem
zájmu měření a analýza pohody, kvality života (štěstí). Kvalita života
lidí se v současné době hodnotí především z ekonomického pohledu
(výší hrubého domácího produktu na obyvatele, cenou spotřebního
koše apod.). Západní kultury tak vyzvedávají hodnotu peněz, vlastnění
materiálních statků a civilizačních vymožeností (vedle dobrého zdraví
a funkční rodiny). OSN propracovává Index lidského rozvoje (Human
Development Index - „HDI“). Ve všech prozkoumaných aktivitách
v postižení kvality života (indexy, indikátory, faktory …) zjevně chybí
souhrnné a systémové postižení a měření kvality pracovního života
jako takového i jeho významu v celé komplexnosti kvality žití.
Zatímco některé nástroje zachycení kvality života jsou založeny na
subjektivním prožívání vlastní situace člověka (respondenta), existují
kromě tvorby teoretických modelů také pokusy o měření a určitou
objektivizaci vnějších charakteristik socio-ekonomického, ekologického či politického prostředí. Jako příklad lze uvést Mercerův celosvětový výzkum kvality života z roku 2005. Jedná se o celosvětový
žebříček, který je prováděn společností Mercer Human Resource
Consulting a celkové ohodnocení kvality života je založeno na detail / http://www.mercerhr.com



ním hodnocení 39 kritérií kvality života, které jsou seskupeny v následujících kategoriích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politické a sociální prostředí (politická stabilita, kriminalita aj.)
Ekonomické prostředí (měnové regulace, bankovní služby aj.)
Socio-kulturní prostředí (cenzura, omezování osobní svobody aj.)
Zdraví (lékařské služby, infekční nemoci, znečištění ovzduší aj.)
Školství a vzdělávání (úroveň a dostupnost škol aj.)
Veřejné služby a doprava (elektřina, voda, veřejná doprava aj.)
Rekreace (restaurace, divadla, kina, sport aj.)
Konzumní zboží (dostupnost jídla a zboží denní potřeby aj.)
Bydlení (bydlení, nábytek, údržba aj.)
Přírodní prostředí (klima, výsledky přírodních katastrof aj.)

Měření objektivní stránky kvality života se dnes realizuje zejména
prostřednictvím zvolených indikátorů. Ty umožňují na různých úrovních
(místních, regionálních, národních, mezinárodních) identifikovat stav
a trendy vývoje, zprostředkovávat souhrnné informace o environmentálních, demografických, sociálních, ekonomických a dalších důležitých
jevech. Objektivní měření kvality života pomocí indikátorů se soustřeďuje zejména na předpokládané zdroje kvality života.
Index lidského rozvoje
Jeden z mnoha pokusů, jak vyjádřit kvalitu lidského života (human wellbeing) představuje index lidského rozvoje. Patří k nejznámějším a je
vypočítáván z řady kategorií. K základním patří tři kategorie faktorů: lid-
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ské zdraví, úroveň vzdělanosti a hmotná životní úroveň.
Lidské zdraví je v současnosti vyjádřeno jako průměrná
očekávaná délka života při narození, protože tento
demografický ukazatel v sobě nejlépe zahrnuje všechny
negativní i pozitivní vlivy, které lidské zdraví ovlivňují.
Úroveň vzdělanosti se stanovuje jako podíl gramotného obyvatelstva a jako kombinovaný podíl populace
z příslušné věkové skupiny navštěvující školy prvního,
druhého a třetího stupně. Hmotná životní úroveň je
vyjádřena jako hrubý domácí produkt na osobu v USD,
který je přepočítáván na paritu kupní síly. Index lidského
rozvoje je každoročně uveřejňovaný od roku 1990 ve
statistické publikaci „Zpráva o lidském rozvoji“ (Human
Development Report), která je vydávaná pod záštitou
UNDP (United Nations Development Programme).
Index kvality života
Dalším způsobem, jak hodnotit kvalitu života obyvatel
v jednotlivých zemích je index kvality života. Ten je vyvinut na základě kvantifikace devíti kategorií (náklady na
život, volný čas a kultura, ekonomika, životní prostředí,
svoboda, zdraví, infrastruktura, bezpečnost a klima).
Tento žebříček vydává organizace s názvem International Living s cílem zhodnotit místa na Zemi, kde je jednoduše řečeno dobré žití. V roce 2010 patřilo v tomto
žebříčku České republice 24. místo.

 / http://www1.internationalliving.com/qofl2010/

Udržitelný rozvoj a kvalita života
V některých studiích mnoha autorů se termíny udržitelný rozvoj a kvalita života doplňují či plně nahrazují. Jiné
práce uvádějí kvalitu života jako součást udržitelného
rozvoje, jako jeden z jeho pilířů. Z pohledu této publikace však nerozhoduje, jaký vztah obě sousloví mají.
Kvalita života je něco, co souvisí s životem obyvatel dané
země, města či komunity. Závisí na mnoha faktorech,
které není jednoduché definovat. Každý člověk či společenství může za faktory ovlivňující jeho kvalitu života
považovat a následně i vyžadovat jiné jevy.
Na místní úrovni pracujeme s termínem udržitelný rozvoj
města či udržitelný rozvoj obce. V této dimenzi se mnohem více oba názvy překrývají a doplňují. Pokud chceme
udržitelnost města vyjádřit či měřit, využíváme obdobné
nástroje a faktory, jako bychom hodnotily kvalitu života.
Jinými slovy, na místní úrovni je vztah mezi udržitelným
rozvojem a kvalitou života mnohem užší. Je to pravděpodobně způsobeno skutečností, že na místní úrovni je
mnohem jasnější kauzální spojitost mezi klíčovými faktory
(jako bezpečí, zdraví, životní prostředí ad.) a kvalitou života obyvatel či udržitelným rozvojem celé komunity.
Abychom ještě více navzájem přiblížili oba termíny,
nemusíme kvalitu života posuzovat pouze z hlediska
vnímání člověka – antropocentricky. Umíme si představit
kvalitu života ryb v místním toku, kvalitu života bukového lesa v okolí bydliště. Je to sice velmi abstraktní
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představa, avšak plně souvisí s naším chápáním kvalitního životního prostředí, které je nutným předpokladem
úspěšného naplňování udržitelného rozvoje.
Indikátory udržitelného rozvoje
Častým přístupem, jak hodnotit udržitelný rozvoj, je
využití indikátorů udržitelného rozvoje. Jedná se o soubor měřitelných ukazatelů, které jednoduchým a srozumitelným způsobem přibližují často složité a komplexní
jevy. Využijeme-li příklad s bezpečím obyvatel, jako
indikátor tohoto složitého jevu lze použít počet trestných činů spáchaných na určitém území za omezený
časový interval, nejčastěji jeden rok. Ve většině případů
hovoříme o indikátorech udržitelného rozvoje v plurálu.
Je to z toho důvodu, že pro hodnocení udržitelnosti jako
celku nelze ve většině případů využít jednoho indikátoru, ale indikátorů více – potom hovoříme o indikátorové
sadě. Ta se ve většině případů sestává z omezeného
počtu jasně stanovených a metodicky podchycených
ukazatelů, které se v pravidelných časových intervalech
sledují a vyhodnocují. Jedním z těch indikátorů, které
vystupují samostatně, je i ekologická stopa. Hovoří se
o ní jako o agregovaném ukazateli postihující environmentální pilíř udržitelného rozvoje.
Co se týče měřítek, existují sady indikátorů udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni (např. Indikátory
udržitelného rozvoje OECD), národní úrovni (Indikátory

strategie udržitelného rozvoje ČR), úrovni regionální či
místní. V ideálním případě by se měly jednotlivé úrovně
navzájem doplňovat a překrývat, aby jevy odehrávající
se na národní úrovni, mohly být podchyceny i na úrovni
místní a naopak. Zaměřme se však na místní úroveň a na
české (moravské a slezské) podmínky.
V České republice lze na poli existujících indikátorových
rámců identifikovat několik jasných horizontálních úrovní: národní, krajská, mikroregionální a úroveň místní.
V těchto jednotlivých úrovních lze spatřovat jakési vazby, propojení a prvky komplexnosti. Co chybí, je spojení
jednotlivých úrovní, horizontální funkční osa. Jednotlivé
indikátory společně nekomunikují. Stejné indikátory
nelze sledovat na národní i místní úrovni, což se odráží
i do samotného strategického plánování. Navržený
strategický cíl na národní úrovni pak nelze sledovat na
úrovni místní, čímž funkčnost jednotlivých strategických
dokumentů (včetně Strategie udržitelného rozvoje ČR
či Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) není
plně dostatečná.
Z toho důvodu připravila iniciativa TIMUR sadu třiceti
titulkových indikátorů udržitelného rozvoje využitelných na místní úrovni České republiky.

 / http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=359
 / http://psur.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3ca84ce-8ffd-42249518-581eabcc076c
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Data za vybraná pilotní města uvedená u jednotlivých indikátorů dokazují, že jejich stanovení a prezentace nepředstavuje větší problém. Platí
to jak z finančního, tak z časového hlediska – naprostá většina primárních dat použitých pro výpočet indikátorů je veřejně přístupná. Sada
jako celek poskytuje dobrý obrázek o udržitelnosti – či kvalitě života
obyvatel – daného města. Sada byla připravena ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a je umístěna na
webových stránkách TIMUR.
Další indikátorovou sadou, která je v podmínkách ČR velmi často
využívána je sada Společných evropských indikátorů (European
Common Indicators), zkráceně ECI. Jedná se o sadu 10 indikátorů,
které byly vyvinuty pro potřeby evropských měst v roce 2002. Poté je
pro implementaci v ČR převzala iniciativa TIMUR, upravila pro místní
podmínky a v současnosti je alespoň částečně využívá 25 měst v Česku
(dále se využívá název ECI/TIMUR). Jedním z nejpopulárnějších indikátorů v rámci této sady je Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (A.1). Ten odráží míru subjektivní spokojenosti vybraného vzorku
obyvatel daného města s vybranými rysy fungování města (úklid, MěÚ,
bezpečí, životní prostředí…). V kontextu kvality života můžeme tento
indikátor zařadit mezi klíčové ukazatele na místní úrovni. Více o sledování indikátorů ECI/TIMUR lze nalézt na webových stránkách TIMUR,
kde se nachází jak přesný popis metodiky, tak výsledky jednotlivých
indikátorů konkrétních měst.

 / http://www.timur.cz
 / http://www.timur.cz/indikatory/indikatory-eci-timur-4.html
 / http://www.timur.cz/vysledky-eci-timur.html

Zprávy o stavu životního prostředí
Dalším vhodným nástrojem, jak hodnotit kvalitu života na místní
úrovni či jen její jednu složku – životní prostředí – jež je pro spokojený
a kvalitní život obyvatel spolurozhodující, jsou zprávy o stavu životního prostředí daného území (státu, kraje, města…). Můžeme hovořit
o zprávách vydaných v tištěné podobě či o informacích v podobě elektronické umístěných na webových stránkách určitého města. Zprávy
o stavu životního prostředí jsou tvořeny z toho důvodu, aby prezentovaly a hodnotily stav a vývoj životního prostředí (ovzduší, voda, zeleň,
hluk aj.) za dané území a nejlépe i v čase. Nejčastěji se setkáváme se
zprávami za úroveň národní. Je to především z toho důvodu, že na této
úrovni nejlépe funguje systém sběru, shromažďování a prezentování
dat o jednotlivých složkách životního prostředí.
Národní a regionální úroveň
Na národní úrovni ukládají české zákony Ministerstvu životního prostředí informovat o stavu životního prostředí prostřednictvím Zprávy
o stavu životního prostředí. Tuto zprávu schvaluje vláda a projednává Parlament ČR. Kromě toho vydává každoročně Česká informační
agentura životního prostředí (CENIA) Statistickou ročenku životního
prostředí ČR, kde v mimořádně podrobné míře zveřejňuje konkrétní
data charakterizující stav složek životního prostředí a faktorů, jež jej
ovlivňují. O stavu životního prostředí jednotlivých krajů se nyní lze také
podrobněji dozvědět díky ediční řadě statistických ročenek jednotlivých
krajů, jejichž zpracování má také na starosti CENIA.
Místní úroveň
Na nižších úrovních již neexistuje jednotný přístup a jednotlivé úřady poskytují informace zpravidla jen na vyžádání, jak ukládá zákon.
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Určitou logickou výjimkou je hlavní město Praha, které
každoročně vydává velmi podrobnou ročenku životního
prostředí a provozuje i mimořádně obsahově i formálně
kvalitní internetový informační servis ENVIS. Některá
města také věnují stavu životního prostředí prostor na
internetu a některá dokonce zpracovávají – ať již pravidelně či nikoliv – samostatný dokument: zprávu o stavu
životního prostředí.
Konkrétně jde například o město Svitavy, které vydává
ročenku o stavu životního prostředí pravidelně a každoročně již od roku 1995. Další města, která publikují
informace o stavu životního prostředí ve shrnujících
zprávách, jsou například město Kladno, kde vyšla zpráva
zatím jednorázově v roce 2006, město Karlovy Vary,
Vrchlabí a Dubí (2009) či Ústí nad Labem (2010). Jedná
se však o ojedinělé příklady a městům obecně chybí
motivace (a finance) podobné ročenky zpracovávat. Přesto po místně specifických informacích o stavu a vývoji
životního prostředí existuje jasná poptávka ze strany
nejrůznějších skupin – od občanů, přes neziskový sektor
po školy či místní podnikatele.
Metodika tvorby zpráv o ŽP
Na tuto poptávku reaguje projekt iniciativy TIMUR
podpořený Státním fondem životního prostředí v rámci
něhož vznikla jednotná metodika pro zpracování zpráv
 / http://envis.praha-mesto.cz/
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o stavu životního prostředí určená pro města a obce
České republiky. Metodika je praktickým nástrojem pro
seskupení a následné sestavení základních informací
a údajů o životním prostředí daného města. Je založena
na indikátorovém přístupu – to znamená, že každou
kapitolu shrnuje omezený počet indikátorů, které jsou
v textové části detailně komentovány a vzájemné vazby
vysvětlovány. Metodiku je možno stáhnout na webových
stránkách TIMUR v sekci Zdroje a Publikace. Na základě
metodiky byly připraveny 3 vzorové zprávy pro Svitavy,
Vrchlabí a Dubí.
Zprávy pro tři pilotní města – Svitavy, Dubí a Vrchlabí
a metodika vznikly na konci roku 2009. Pro úplnost je
třeba dodat, že v těchto městech bylo o procesu přípravy zprávy od počátku informováno a částečně i zapojeno vedení města a po dokončení byla zpráva vzata na
vědomí zastupitelstvem. Tímto krokem se zpráva stala
oficiálním dokumentem města. Věříme, že nezůstane
pouze u těchto měst a že v brzké době se budou přidávat i města další.
Žijeme v době postmateriální společnosti, často zahlceni
bezpočtem bezvýznamných informací. Informace, které
se našeho života bezprostředně dotýkají, např. jaká je
kvalita vody v místním toku či kde končí odpad, který
házíme do popelnice, nám naneštěstí zpravidla chybí.
Věřme, že výše popsaný projekt danou situaci alespoň
v drobném ohledu změní.
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Vibeke Nenseth, Anders Tønnesen, TØI – Transportøkonomisk institutt (The Institute of Transport Economics)
překlad Jan Hokeš
Indikátory udržitelného rozvoje
Sady indikátorů zdůrazňující interakci mezi životním prostředím
a společností hrají stále větší roli v environmentální politice.
Trvalá udržitelnost a environmentální indikátory jsou v Norsku
důležitou součástí podávání zpráv o environmentálním chování města či místní samosprávy. Indikátory poskytují informace
o převládajících trendech a naléhavých problémech, a představují tedy znalostní bázi pro plánování a vytváření strategií. Zjednodušují složité vztahy a tendence pomocí kvantifikace a opatření
zaměřených na činnosti. Mají funkci antény – „vystavují problémy
diskuzi“. Na základě sledování ideálních a realistických a pokud
možno výstižných indikátorů dochází k navržení sady indikátorů
rozdělených do pěti hlavních oblastí: hybné síly, doprava, dopady na životní prostředí a environmentální plány a strategie pro
trvale udržitelnou městskou dopravu.
Vytváření indikátorů ve státní správě si klade za cíl předložit jednoduchá kritéria – indikátory – jako nástroje užitečné na místní úrovni, pro
městská sídla a obce, i jako nástroje využitelné ke srovnávání v čase
a prostoru, k porovnávání měst, velkoměst a regionů v rámci státu i na
mezinárodní úrovni. Komponované nebo integrované sady indikátorů
se vytvářejí od počátku devadesátých let, přičemž propojují pilíře trvalé
udržitelnosti: životní prostředí, blahobyt a ekonomiku. OSN (1997)
zdůrazňuje, že indikátory poměrně přesně poukazují na trendy a souvislosti. Důraz je kladen také na souvislosti mezi skutečným stavem
životního prostředí a cíli strategií (měření vzdálenosti od stanoveného

cíle) – vnímané ve vylepšeném řetězci příčin od zásadních hybných sil
městské dopravy až po její společenský dopad a politické reakce.
Dá se říci, že důraz na indikátory ve státní správě za poslední dvě
desetiletí je zakotvený ve dvou naprosto odlišných diskursech nebo
řídicích ideologiích. Na jedné straně se vztahuje k potřebě indikátorů
specifických výsledků ve všech nových jednotkách, agenturách a podnicích, které se objevily ve veřejné správě po zavedení tržně orientovaných řídicích principů v souladu s takzvanou reformou „nové veřejné
správy“. Na druhou stranu má tvorba indikátorů od konce osmdesátých let silnou vazbu na posun ve vytváření strategií, které zdůrazňují
perspektivu integrovaného udržitelného rozvoje spojující environmentální a společenský vývoj, čímž dochází k opuštění pohledu na ochranu
životního prostředí jakožto pouhého sektorového problému. Integrace
environmentálních problémů do dalších oblastí a komplexnější pohled
na environmentální a dopravní strategie do jisté míry „zkomplikovaly“
sektorální strategie. Vyvstala konkrétní potřeba přehledů a zjednodušení, a to jak z analytického, tak z politického hlediska. Stále je sice
obtížné přesně definovat zastřešující pojmy jako „trvale udržitelný rozvoj“, měřením pomocí indikátorů však lze alespoň naznačit, zda je vývoj
příznivý pro životní prostředí. Současný důraz na vytváření indikátorů
ve strategiích, státní správě a výzkumu může být tedy také vnímán jako
důležitý mechanismus snahy o zvládnutí a snížení komplexity.
Environmentální indikátory lze popsat jako sadu klíčových čísel, která
podávají zjednodušený pohled na stav životního prostředí. Environ11
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mentální indikátor by měl vyjadřovat něco o stavu
a vývoji důležitých aspektů životního prostředí. Dále
by měl prozrazovat, co tyto změny způsobuje a jak na
ně reaguje společnost. Z hlediska vytváření strategií
je důležitý druhý typ indikátorů, zaměřených na reakci, protože se jimi dá měřit vývoj ve vztahu k daným
environmentálním cílům (EEA, 2003). Reakce tedy
vypovídá něco o tom, jak jsou environmentální problémy řešeny společensky nebo politicky, a zároveň měří
politické výstupy na základě vztahu mezi politickými cíli
a skutečnými výsledky.
Vlastnosti dobrých indikátorů
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v Kodani
doporučuje, aby vhodné environmentální indikátory
dokázaly přinést odpovědi na následující jednoduché
otázky: Jaké environmentální změny skutečně probíhají? Vztahují se nějak k (významným) strategickým
cílům? Lze změřit vývoj? A jak je ovlivněn celkový
blahobyt? Pro výběr vhodných indikátorů, které jsou
popisné a jimiž se dá měřit výkon i vývoj jsou důležitá
následující kritéria:
• relevance ke strategiím – sestává z parametrů, které
mohou být ovlivněny strategiemi a státní správou
• přístupnost pro měření a srovnání – v čase nebo
prostoru; cíle versus výsledky
• názornost a platnost – pokrytí širokého spektra
environmentálních problémů
12

• spolehlivost – na základě dostupných dat, vysoká
kvalita s pravidelnou aktualizací
• zjednodušenost – schopnost popisovat a redukovat
složité vztahy
• komunikativnost – za účelem propagace lepšího
uplatňování strategií a širšího porozumění vztahům
mezi životním prostředím a dopravou
Jak už bylo zmíněno výše, je důležité, aby indikátory
dokázaly zjednodušit složité vztahy. Toho lze dosáhnout
třemi způsoby. První a nejpoužívanější způsob je snížení
počtu proměnných a výběr několika málo obecně používaných indikátorů – agregace dat. Nevýhodou spojenou
s tímto procesem je, že může skrýt významné detaily,
čímž může dojít k dezinterpretaci stavu. Druhá, taktéž
široce využívaná možnost, je vytvořit společný index,
v němž budou zahrnuty různé podindikátory. Index
OSN pro lidský vývoj je příkladem indexu, v němž různé
aspekty tvoří základ pro snadno srozumitelný společný
index. Třetí možností je zlepšit způsob prezentování
výsledků a indexů. Příkladem zjednodušení prezentace
indikátorů je použití známých symbolů jako třeba barev
semaforu.
Kdo, jak a v jakém kontextu by měl indikátory vybírat?
Množství možností, které tvoří základ pro indikátor,
představuje náročný problém. Složení a vyvážení různých indikátorů bude vždy problematické. Indikátory
nejsou objektivní standardy a dané odpovědi budou

Kapitola 3

Norské zkušenosti
Indikátory, udržitelná doprava a zapojení veřejnosti

záviset na takovýchto otázkách. Tvorba a výběr indikátorů také dále vyžaduje jistý pragmatismus při rozhodování, které indikátory lze použít, důležitý je přístup
k datům a pokrytí dat.
Ústředním náhledem z tradice výzkumu ohledně
využívání znalostí je, že znalosti se zřídka využívají
v praktické politice přímo, ale spíše nepřímo či reflexivně nebo interaktivně. To může souviset s reflexivním
obratem ve společenských vědách (např. Beck a kol.,
1994). V této tradici se znalosti využívají v menší míře
jako pouhá „data“, ale ve větší míře jako „myšlenky”
nebo „argumenty” v neustálém procesu (Weiss, 1994).
Srovnávání a poměřování různých měst tedy může přispět ke zpolitizování v tom smyslu, že k dané oblasti,
k níž se vztahuje nějaká strategie, přitahuje politickou
pozornost.
V použití a tvorbě indikátorů je v dnešní době ústřední
komunikační neboli interpretační perspektiva. Ta podtrhuje roli indikátorů jako společenských nebo politických
konceptů – především musí být chápány na základě
kontextu, z něhož jsou vytvořeny a v němž se používají.
Lze tedy říci, že naturalistické nebo pozitivistické ideály,
v nichž jsou data používána jako pouhá fakta a kde
„…fakta hovoří sama za sebe ”, ztratily opodstatnění.
V posledních dvou desetiletích došlo k orientaci na společenské hybné síly environmentálních problémů. Tento

pohled klade důraz na integrované zaměření na celý
životní cyklus environmentálního problému od hybných
sil až po politické strategie vedoucí k jeho vyřešení.
Dnes obecně přijímaný princip integrovaného přístupu
ke snižování znečišťování prostředí je zaměřen na integraci všech hledisek, která jsou důležitá pro hodnocení
vlivů na prostředí.
Dalšího zlepšování kvality životního prostředí ve vyspělých zemích nelze již dosáhnout tradičním složkovým
přístupem a zásahy až na konci procesů poškozujících
prostředí (end of pipe solutions), kdy řešení a opatření
k ochraně dílčí složky prostředí často pouze přenášelo
problém do jiné složky. Příkladem výše zmíněného reflexivního obratu je i zavádění nových politických principů
jako „prevence“ a „znečišťovatel platí“.
Důležitým cílem environmentálních indikátorů je, aby
dokázaly popsat environmentální problémy a tím vytvořily základy pro další činnost. Protože však environmentální problémy způsobuje společnost, lze je také změnit
působením na společenské hybné síly (sociální, ekonomické a politické), které je vyvolaly.
Model DPSIR
Od počátku 90. let prezentuje OECD environmentální
indikátory v rámci tzv. modelu DPSIR, který má kořeny
v někdejším modelu Stress-Response (stres-reakce).
Tento model je rozdělen do pěti oblastí: hybné síly, tlak,
13
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stav, dopad a reakce (viz obrázek 110, např. JRC, Ispra a EEA, Kodaň).
Obrázek 1 Model DPSIR
Hybné síly – popisují společenský, demografický a ekonomický vývoj
a související změny životního stylu, spotřebních vzorců a výroby,
které mají za následek
Tlak – sem patří přímé vlivy na přírodu: znečištění ovzduší a vody, spotřeba přírodních zdrojů, zásahy do přírody a využití půdy,
což má za následek
změny environmentálního problému nebo stavu životního prostředí
– popisuje změny kvality ovzduší nebo vody ve smyslu chemických
koncentrací, fyzikálních podmínek (hluk, teplota) atd.,
což ovlivňuje
Dopad environmentálních změn – jako ekonomické důsledky (pozitivní/negativní), snížení úrody, účinky na zdraví, účinky na městský/oblastní rozvoj atd.,
což vede k
řešením v rámci plánování a politiky (reakce) – nástroje ekonomické,
regulační, institucionální nebo komunikační strategie (daně za CO2,
zpoplatnění silnic, daně za dopravní zácpy, omezení využívání půdy,
řízení mobility, městské a dopravní plánování atd.).

10 / z internetové stránky Dashboard of sustaianability: společné výzkumné středisko, Ispra
v Itálii http://esl.jrc.it/envind/theory/handb_03.htm
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HYBNÉ SÍLY

TLAK

Základní sektorální
trendy; např.
v energetice, dopravě,
průmyslu, zemědělství,
turismu

Lidské aktivity přímo
ovlivňující životní
prostředí; např. emise
metanu nebo oxidu
uhličitého

REAKCE

STAV

Odezva společnosti
směrem k řešení
problému; např.
výzkum solární energie,
energetické daně

Pozorovatelné změny
v životním prostředí;
např. nárůst globální
teploty

DOPAD
Následky změn
v životním prostředí;
např. pokles zemědělské
produkce, hurikány,
záplavy
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Použití modelu DPSIR na městkou dopravu
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyvinula
model DPSIR pro sektor dopravy. Městkou dopravu
ovlivňují následující faktory:
Hybné síly (Drivers) Společenské proměnné místní
komunity/regionu, které generují/mění vzorce dopravy.
Ekonomické, sociální a kulturní změny ale také strukturální změny související s výstavbou města a struktury
jeho centra, mezi které patří vztahy mezi umístěním
nákupních center, pracovních prostor a obydlí.
Tlak (Pressure) Vlastnosti městské dopravy, které
mají velký dopad na životní prostředí, velikost provozu,
emise skleníkových plynů atd.
Stav (State) Měřitelné faktory fyzické struktury,
blízkosti/hustoty vzhledem k využití půdy, koncentrace
skleníkových plynů a jiných škodlivých plynů, částice
v ovzduší, hluk, výskyt nehod atd.
Dopad (Impact) Dopady na dopravní vzorec města
nebo na místní komunitu. Dopad se může vztahovat na
sociální zabezpečení a životaschopnost jak osob, tak
míst. Důležité indikátory související s dopravou jsou
zdraví, sociální zabezpečení, dopady dopravy jako např.
počet lidí vystavených hluku a lokálnímu znečištění způsobenému dopravou, izolace jako důsledek dopadů na

životní prostředí a rizika spojená s životem i podnikáním
ve městech.
Reakce (Response) Plánování a politická iniciativa
zaměřující se na udržitelnou městskou dopravu. Lokální politika plánování má hlavní roli na obecní/městské
úrovni a národní politika ovlivňuje interakce s regionálními úřady. Obecně se dá říci, že horní úroveň státní
správy neovlivňuje regionální rozmanitost. Na budování
politických strategií pro udržitelnou městkou dopravu
se podílejí také tržní a občanské subjekty – podniky,
organizace, odborníci, uživatelé, aktivisté. Indikátory
politické a společenské reakce se zaměřují na:
•
•
• investice do dopravní infrastruktury
• velikost a podíl veřejných nákladů na veřejnou
hromadnou dopravu
• regulaci dopravy a omezení parkování
• otázky životního prostředí vyplývající z nových
vzorců mobility
• koordinované místní a dopravní plánování pro
městské/příměstské oblasti.

15
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Obrázek 2
Použití modelu DPSIR upraveného pro městskou dopravu

společenské hnací síly

dopravní chování
a infrastruktura –
významnost a způsoby

klimatická a urbánní
změna prostředí
v důsledku dopravy –
emise a zábor území

urbánní plánování –
politika a měření

urbánní dopady –
blahobyt, distributivnost,
vitalita města

Pokud se soustředíme na příčiny problémů a na hybné faktory dopravy,
nebudou tyto problémy již vnímány odděleně (jako ochrana životního
prostředí). Sektoru dopravy se v poslední době věnuje zvýšená pozornost jako jednomu z hlavních faktorů, který přispívá k problémům
životního prostředí v tom smyslu, že oblast působení dopravy byla
rozšířena. Politika dopravy už se netýká pouze emisí (řešení výfukových plynů), ale také toho, co způsobuje ničivé dopravní vzorce. Zájem
o životní prostředí a udržitelnost stojí v popředí politické agendy.
Vynořují se nové úvahy a potřeby vztahující se k dopravě jako součásti
většího celku, které činí politický pohled na věc složitějším. Vyvstává
zde potřeba zjednodušení jak analyticky, tak politicky. Zvyšující se
používání a důraz na rozvoj indikátorů je zřejmý, neboť multidimenzionální indikátory umožňují jednodušší pohled a jsou stále více používány
ve vědě, politice a státní správě.
Indikátory TERM
Proces zvaný TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) je řízen společně Evropskou komisí (Directorate-General for
the Environment, Directorate-General for Transport and Energy, and
Eurostat) a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v Kodani.
Členské země EEA a další mezinárodní organizace poskytují vstupy,
které jsou pravidelně konzultovány. Od roku 2000 jsou indikátory
TERM zveřejňovány jednou ročně – částečně v závislosti na dostupnosti informací z hlavních tematických oblastí11. Na oficiálních internetových stránkách EEA jsou k dispozici následující definice12:
11 / http://www.eea.europa.eu/themes/transport/indicators
12 / http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=TERM
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Koncept mechanismu pro reporting z oblasti dopravy a životního prostředí - TERM (Transport and
Environment Reporting Mechanism) v EU založený
na indikátorech byl zahájen v roce 1998. TERM
spravuje společně Evropská komise a agentura
EEA. Hlavním výstupem mechanismu TERM jsou
pravidelné reporty založené na indikátorech, jejichž
prostřednictvím se monitorují efektivita integračních strategií pro dopravu a životní prostředí.
[zdroj definice: EEA vícejazyčný glosář z oblasti
životního prostředí]

3.

4.

5.

6.
Hlavním cílem indikátorů TERM je propagovat koordinaci a monitorování politiky životního prostředí a dopravy
v Evropě:
Hlavním cílem systému TERM je monitorování pokroku
a efektivity strategií týkajících se dopravy a životního
prostředí na základě klíčové sady indikátorů (core set of
indicators). Indikátory TERM byly vybrány a seskupeny
tak, aby reflektovaly sedm klíčových otázek.
Indikátory jsou založeny na otázkách vyplývajících z hybných činitelů politiky a pokrývají všechny fáze popsané
v modelu DPSIR. Jedná se o tyto otázky:
1. Zlepšuje se environmentální profil dopravního
sektoru?
2. Zlepšujeme se v řízení poptávky po dopravě

7.

a v rozdělení dopravy mezi několik různých
dopravních prostředků?
Zlepšuje se koordinace územního a dopravního
plánování tak, aby reflektovala poptávku po
dopravě a potřebu přístupnosti?
Optimalizujeme použití stávající kapacity dopravní
infrastruktury a směřujeme k vyváženějšímu
systému s různými druhy dopravních prostředků?
Směřujeme ke spravedlivějšímu a efektivnějšímu
systému cen v dopravě, který zaručuje, že dojde
k internalizaci externích nákladů?
Jak rychle dochází k implementaci čistších
technologií a jak efektivně se využívají vozidla?
Jak efektivně používáme nástroje správy
a monitoringu životního prostředí pro podporu
strategií a rozhodnutí?

Seznam 40 indikátorů TERM je uveden v příloze.
Indikátory UITP
Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu (UITP – Union
Internationale des Transports Publics) je mezinárodní
asociace pro veřejnou dopravu. Její síť spojuje úřady pro
veřejnou dopravu, provozovatele hromadné dopravy,
osoby navrhující strategie, vědecké instituce a zástupce
dopravního průmyslu a služeb v dopravě. Jedním z jejích
hlavních cílů je fungovat jako platforma pro celosvětovou spolupráci, obchodní rozvoj a sdílení know-how
mezi svými členy. UITP vyvinula celou řadu indikátorů
17
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pro mapování měst a rozvoje mobility a dopravních vzorců. V databázi
UITP s názvem „Mobility in Cities” je uvedeno 120 indikátorů pro městkou mobilitu (viz příloha). Poslední aktualizace je z roku 2001.
Palubní deska udržitelnosti (Dashboard of Sustainability)
Ve výzkumném centru v italském městě Ispra byl vyvinut software
nazvaný palubní deska udržitelnosti (Dashboard of Sustainability)13.
Tento systém představuje každoroční porovnání – benchmarking – mezi
italskými městy.
Systém byl popsán jako „jeden z nejstarších a nejúspěšnějších příkladů indikátorů založených na strategiích, který zároveň přispívá k jejich
vytváření.” (www.jrc.it). Systém by se dal zobrazit pomocí barometru,
ve kterém každý sektor představuje (nevážený) faktor a zóna uprostřed
představuje hlavní cíl (viz obrázek 3). Barvy znázorňují relativní umístění
městských částí zahrnutých do studie, od nejlepšího do nejhoršího.
Často se porovnávají městské části/města, která si jsou podobná
– např. města ze stejného regionu nebo země, města ve stejném klimatickém pásmu, s podobnou strukturou obchodu a/nebo se stejným
přístupem k přírodním zdrojům, stejně velká města, města se stejnou
úrovní urbanizace atd.

13 / http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp
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Doporučená sada indikátorů udržitelné městské dopravy
V závěrečné části této práce představujeme sadu indikátorů, která je dle našeho názoru vhodná pro monitorování stavu a rozvoje městské dopravy. Tyto indikátory jsou vyvinuty pro použití v Norsku pro účely Norského národního úřadu pro silniční dopravu (Norwegian National Road Authority) v rámci probíhajícího projektu s názvem „Indikátory pro udržitelnou městkou dopravu“.
Tabulka 1 Doporučená sada indikátorů udržitelné městské dopravy
Oblast / Index

Název indikátoru, popis

Drivers (hybné síly)

Růst za minulý rok

Min/max *

Poznámka
Indikátor atraktivity/vitality města/regionu

Podíl obyvatel ve věku 1-5 let
Podíl obyvatel ve věku 25-66 let
Nově narození na 1000 obyvatel
Počet imigrantů na 1000 obyvatel
Podíl nezaměstnaných, 25-66 let
Sociální faktory

nízký

Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním
Průměrný hrubý příjem
Struktura podnikání (podíl zaměstnaných
v terciárním průmyslu)
Míra podnikatelské aktivity
Výstavba nových bytů
Bytové jednotky / 10000 obyvatel

* Pravidlo „Min-max“: hodnota by měla být co nejvyšší, pokud nebyla přiřazena hodnota „nízký“.
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Předplatitelé vysokorychlostního internetu
(osoby %)

Může ilustrovat potenciál nahrazení fyzické
mobility pomocí ICT

Města rozmístěná na škále centralizovanosti
(4 kategorie)

0 (nejmenší centralizace) - 3 (největší centralizace
(>50000), doba dojezdnosti 90 min z hlavního města)
(doba dojezdnosti 75 min z hustě obydlené oblasti)

Podíl obyvatel v hustě osídlených oblastech města
Průměrná dojezdnost do centra města
Struktura centra

Doprava

Podíl oblastí centra/hustě obydlených oblastí
Vztah zaměstnanci/obyvatelé v centrálních
oblastech (obyvatelé-zaměstnanci) obyvatelé
+ zaměstnanci)

nízký

Podíl obyvatel ve věku 20 - 66 dojíždějících
z městské části svého bydliště

nízký

Počet a utomobilů na 10000 obyvatel

nízký

Podíl řidičů/cest

nízký

Přístup k automobilu (5 kategorií)

nízký

Podíl cest hromadnou dopravou
Podíl cest na kole
Podíl pěších cest
Frekvence zastávek x vzdálenost na zastávku
(5 kategorií)
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Počet km na řidiče/hlavu

nízký

Počet minut na řidiče/hlavu

nízký

Dodávkový/soukromý automobil
Podíl aut jezdících na alternativní palivo
(elektřina, plyn, bio-)
Podíl vraků (a/nebo stáří vozového parku)
Podíl dojíždějících z a do města na hlavu

nízký

Podíl silniční sítě špatné kvality
(krajské + městské silnice)

nízký
Počet km – a podíl populace s dobrým přístupem
k těmto pruhům (důležitá je i souvislost pruhů)

Pruhy pro cyklisty/pěší atd., jež má na starosti obec,
na 10 000 obyvatel
Jízdné v hromadné dopravě

nízký

Malé regionální odchylky, ale zajímavé v čase a také
pro mezinárodní srovnání

Ceny paliv
Zábor území dopravní infrastrukturou

nízký

Podíl hustě osídlených oblastí vyhrazených pro
rekreační činnost

Životní prostředí

Nejvhodnější indikátor pro ilustraci zelených oblastí
ve městech/centrech

Celkové množství emisí CO2 ze silniční dopravy
(nebo jiných mobilních zdrojů) v obci

nízký

Emise CO2 ze silniční dopravy (nebo jiných mobilních
zdrojů) na obyvatele

nízký

Změny v emisích CO2 ze silniční dopravy (nebo jiných
mobilních zdrojů) na obyvatele za poslední roky

[pouze na regionální úrovni v Norsku]

Naznačuje směřování (zlepšení/zhoršení)

Celkové emise PM10 ze silniční dopravy v obci
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Emise PM10 za silniční oblast v obci
Odpad ze silniční dopravy (emise z uvolněného
materiálu, otěry pneumatik apod.)
Emise ze silniční dopravy
Počet zabitých a zraněných lidí
(lehce, středně a těžce)
Vztah mezi zaměstnanci a obyvateli městských center

Živé město (viz též struktura centra)

Obrat z podnikání
Různorodost podnikatelské struktury
Důsledky
Účinky na zdraví (zejména u alergiků/astmatiků nebo
u lidí se srdečními/plicními chorobami)

Počet lidí vystavených určitému nadměrnému
množství (nebo podíl postižené populace – v Norsku
se jím zabývají pouze specifické případové studie)

Hluk (vedlejší vibrace)

Počet lidí vystavených určitému nadměrnému
množství (k dispozici pouze v případových studiích)

Dostupnost, průměrná rychlost

U automobilů, autobusů, metra, v dopravní špičce?

Nárůst počtu pruhů pro cyklisty / pěší atd.
za poslední roky
Počet míst na záchytných parkovištích
(Park and Ride) / 10000 obyvatel
Podíl městských silnic <40 km/h

Environmentální i společenské měřítko

Vlastní klimatický/energetický plán

Ano/Ne

Vlastní plán celkového designu

Ano/Ne

Reakce

Investice do dopravní infrastruktury (silnice/metro)
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Omezení parkování/parkovací normy v obci?

Existují plánovací balíčky ohledně koordinovaného
využívání půdy a plánování dopravy nebo regionální
spolupráce (mezioborové/úrovňové)?

Pokud ano, jaké?

Služby/kampaně řízení mobility?

Pokud ano, jaké?

Hodnocení stavu životního prostředí na lokální úrovni v Norsku
Norské Ministerstvo životního prostředí má na starosti webové stránky týkající se „stavu norského životního prostředí ”, kde jsou k dispozici údaje na regionální a lokální úrovni, na úrovni krajů
a měst. Zabývají se těmito tématy: znečištění ovzduší, biodiverzita, klima, kulturní odkaz, nebezpečné chemikálie, hluk, rekreace, znečištění vod, odpad, kontaminace radioaktivními látkami, viz např.
internetová stránka (v angličtině): http://www.environment.no/Topics/#. Data pocházejí od norského Statistického úřadu a norských výzkumných ústavů, např. CIENS – Centrum pro mezioborový
environmentální a společenský výzkum v Oslu (jehož součástí je TØI).
Metody zapojení veřejnosti na místní úrovni
Poslední vývoj v analýze strategií a institucí klade důraz na nehierarchické způsoby řízení (Heritiér, 2002). Tím rozšiřuje úhel pohledu na politiku a plánování – od hierarchického řízení a kontroly
po interakci a místní odpovědnost v širších politických sítích. Následkem toho se environmentální
strategie odvíjí od souhry různých činitelů. Příkladem mohou být městské plánovací výbory, politici,
podnikatelé s nemovitostmi, obchodní organizace a občanská sdružení zapojená do místních sítí.
Důležitým předpokladem pro zapojení veřejnosti na místní úrovni je princip subsidiarity. To
znamená přístup, v němž se úkoly řeší na nejnižší možné úrovni, co nejblíže stranám zasaženým
daným rozhodnutím. Subsidiarita bývá často obhajována proto, že díky ní je snadnější prohlédnout
vztahy a dosáhnout lepší spolupráce mezi různými oblastmi strategií, kdy k rozhodnutím dochází na

1
2
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nižší úrovni. Princip subsidiarity lze vnímat jako způsob
znovuzapojení společnosti, s jehož pomocí se z environmentálních problémů stávají místní záležitosti. Vyžaduje
to mobilizaci různých faktorů. V této části budou popsány tři metody zapojení veřejnosti na místní úrovni.
Plánovací a stavební zákon
Při vytváření environmentálních strategií je klíčový norský
plánovací a stavební zákon. Tento zákon upravuje územní
plánování, které výrazně ovlivňuje emise skleníkových
plynů. Tento zákon také ovlivňuje každodenní životy lidí
a rozvoj komunit. Příkladem územního plánování je vztah
mezi územním rozvojem a chováním v dopravě. Zatímco hustá městská struktura znamená kratší vzdálenosti
a lepší konkurenceschopnost pro jiné dopravní prostředky než automobily, rozšiřování měst vytváří opačné
mechanismy (např. Tennøy a kol., 2009). Územní plánování také ovlivňuje řešení pro energetiku a zacházení
s odpady v obytných a průmyslových oblastech.
Pro místní udržitelnost jsou důležité zejména tři prvky
tohoto zákona:
A. Zákon formálně spadá pod Ministerstvo životního
prostředí. Toto zakotvení lze vnímat jako výhodu pro
environmentální problémy, jež tento zákon ovlivňuje.
B. V souladu s principem subsidiarity, obsahuje tento
zákon zásadní princip, že o územním plánování se roz24

hoduje na místní úrovni. Tím se zákon stává významnou sadou nástrojů pro obce.
C. Zákon uvádí, že veškeré návrhy plánování musí
umožňovat účast veřejnosti. Následkem toho je povinnost posílat návrhy plánování činitelům či skupinám
ovlivněným daným návrhem. Návrh také musí být dán
k dispozici veřejnosti. Obec se má zejména postarat
o aktivní zapojení skupin vyžadujících zvláštní usnadnění.
Rozvoj míst a mobilizace
Místo lze vnímat jako sociální stavbu, jinými slovy, že
místa jsou vytvářena lidskými zkušenostmi a oběhem
potřeb, což vytváří image místa (Røe, 2010:306). Tím
se otevírá prostor pro chápání místa jako něčeho, co
není přirozené ani dané, ale co se vytváří, a také chápání
místa jako něčeho, k čemu jsou lidé různými způsoby
připoutáni. Tato chápání místa se mohou postupem času
měnit, protože svět sám se mění a také proto, že dochází k posunům v tom, jak různé skupiny o místě uvažují
(Massey, 1995).
Místa budou ovlivňovat nás a my svými činy zase místa
(Holt Jensen, 2001). Následkem toho mohou změny
fyzického charakteru daného místa přispívat ke změnám
v jeho vnímání. Přeměna místa s intenzivní dopravou na
místo, které upřednostňuje chodce a rekreační činnosti, může obecně vést k většímu zaměření populace na
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výhody spojené se zelenějším městem. Skrze zkušenosti s novým fyzickým okolím může postupně dojít ke
změně – od vnímání města jako efektivního, znečištěného a zaměřeného na provoz vozidel směrem k jiným
kvalitám. Tím se ukazuje, jak mohou změny v materiální
struktuře vést k tomu, jak se posouvá vnímání místa,
a k mobilizaci na místní úrovni. Následkem toho zase
může být politicky proveditelnější prosadit nepopulární opatření jako menší počet parkovacích míst a vyšší
poplatky za parkování.
Tato druhá metoda zapojení veřejnosti na místní úrovni
je spíše popisem procesu a neformální strukturou vzniklou pomocí programů či právních úkonů. Tyto procesy
však mohou vést k tomu, že se lidé mobilizují pomocí
kanálů vzniklých díky Místní Agendě 21 a plánovacímu
a stavebnímu zákonu.
Místní Agenda 21 (MA21)
K veškerým emisím skleníkových plynů dochází na
určitém místě. Nicméně, emise jsou často chápány jako
cosi abstraktního a o řešeních se uvažuje primárně na
národní úrovni. Tím se klimatické problémy odsouvají ze
zodpovědnosti jednotlivců a místních komunit. Dobře
používaný slogan „mysli globálně, jednej lokálně“ naopak zdůrazňuje, že je nutná mobilizace na místní úrovni.
MA21 – Agenda pro 21. Století – byla jedním z důsledků konference v Riu v roce 1992. Důležitým v tomto

programu byl důraz na roli místních komunit v úsilí
o trvale udržitelný rozvoj. V jeho rámci mají místní agendy potenciálně klíčovou roli při rozvoji státní strategie
pro trvale udržitelný rozvoj (Christiansen & Lundquist,
1996). Důležitým prvkem MA21 je důraz na mobilizaci
různých činitelů. Cílem MA21 je vytvořit v místní komunitě smysl pro zodpovědnost. Sem spadá mobilizace
občanské společnosti při vytváření místních akčních
plánů, mobilizace jednotlivců, rodin, místních organizací, podnikání a pracovišť. Základním pilířem je potom
souhra mezi místními úřady a občanskou společností:
„Každý místní úřad by měl vstoupit do dialogu s občany,
místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout Místní Agendu 21“.14 Tato souhra také zahrnuje
rozdělení práce, kdy úkolem místních úřadů je identifikovat a zaměřit se na nejdůležitější místní environmentální problémy a tím dát dohromady několik činitelů na
místní úrovni a dojít tak ke společným řešením (Nenseth
a kol., 2004).

14 / http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_28.shtml
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V rámci projektu došlo k výměně informací a zkušeností mezi českým a norským realizátorem projektu především v oblasti
udržitelné mobility a jejích indikátorů. V kontextu kvality života na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni
představuje doprava stále důležitější faktor.
Udržitelná mobilita
Rostoucí individuální automobilová a nákladní silniční doprava je neodmyslitelně spojena s ekonomickým růstem. Dosud žádné ekonomicky
vyspělé zemi se nepodařilo odpoutat (tzv. decoupling) ekonomický růst
od růstu mobility. To s sebou přináší rostoucí negativní vliv na životní
prostředí a zdraví lidí. Vzhledem k decentralizovanému charakteru
dopravy se přitom tyto negativní vlivy jen velmi těžko eliminují.
Doprava hodnocení kvality života významně ovlivňuje, zejména v městských oblastech. Na jedné straně zhoršuje hodnotu tohoto komplexního indikátoru prostřednictvím znečištění ovzduší a hluku; na straně
druhé umožňuje přístup ke zboží a službám. Na dopravní alternativy
je tedy v rámci tohoto konceptu podrobněji nahlíženo jak z hlediska
druhů dopravy, tak ve smyslu vyhovění osobám s různými potřebami
mobility.
Doprava podporující nikoliv podrývající kvalitu života ve městech by
proto měla být udržitelná. Jak píše H. Brůhová-Foltýnová15, udržitelná
mobilita nemá žádnou obecně akceptovanou definici. Obecně panuje
shoda o tom, že udržitelná doprava by měla trvale přispívat k rostoucímu socioekonomickému blahobytu a zároveň nevyčerpávat přírodní
bohatství a neničit životní prostředí. Nicméně Konference evropských
ministrů dopravy (ECMT 2004) ve svém prohlášení uvádí, že se definice

a kritéria udržitelnosti dopravy v městských oblastech liší mezi zeměmi
i jednotlivými městy. Nejčastěji je však spojují společné cíle zajistit určitou kvalitu života, která zahrnuje čisté ovzduší, tiché rezidenční čtvrti
a ekonomickou prosperitu bez škodlivých dopadů na zdraví a životní
prostředí a vyčerpávání omezených přírodních zdrojů.
V Norsku je udržitelné mobilitě věnována velká pozornost. Správce
silniční dopravní infrastruktury, Norwegian Public Roads Administration (Norský národní úřad pro silniční dopravu), realizuje koncepční
program „Udržitelná městská mobilita”. Partnerská organizace TIMUR
TØI v rámci tohoto širšího programu realizuje projekt, jehož cílem je
vyvinout a testovat indikátory městské dopravy šetrné k životnímu
prostředí. Přehled dosud navržených indikátorů je uveden v kapitole 5.
Související sady indikátorů TERM a UITP a jejich vyhodnocení z hlediska
sledovaných dat v České republice jsou uvedeny v příloze.
Lze v tomto kontextu porovnávat teorii a především praxi v Norsku
a České republice? V Norsku představují indikátory udržitelné mobility
důležitý politický a koncepční nástroj. Používají se jak na národní, tak
regionální úrovni jako prostředek srovnání - benchmarkingu - mezi
městy, regiony a státy a v čase. Cílem indikátorů používaných v Norsku
je popsat důležité trendy v městské dopravě a její dopady na životní
prostředí, jako prostředek k vytváření příslušných dopravních koncepcí,
které jsou v souladu s požadavky ochrany přírody.

15 / http://www.enviwiki.cz/wiki/Udržitelná_doprava
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Také v České republice se koncept udržitelné mobility stává čím dál
častěji frekventovaným termínem. Zatím jde však spíše o akademickou
diskusi bez konkrétního dopadu do praxe. Udržitelnou dopravou se
zabývá především Centrum dopravního výzkumu (CDV) – vědeckovýzkumná instituce v gesci Ministerstva dopravy. V rámci divize dopravní
infrastruktury a životního prostředí CDV tyto otázky řeší několik expertů16. Jejich činnost je podle webových stránek CDV zaměřena na stanovení indikátorů udržitelného rozvoje dopravy - zejména na výpočty
a hodnocení trendů. Pracovníci CDV provádí implementaci dobrovolných nástrojů (EMAS, IPPC) a zajišťují environmentální výchovu a vzdělávání. Dále pak vypracovávají hodnocení externích nákladů dopravy
včetně oceňování ztrát na lidských životech. Zabývají se problematikou
odpadů v dopravě či fragmentací lokalit způsobených dopravní infrastrukturou. Zpracovávají expertní stanoviska jako výchozí materiály pro
rozhodovací procesy a soudně-znalecké posudky.
Souhrnná a závazná sada indikátorů udržitelné mobility, využitelná na
národní, regionální a místní úrovni však dosud v České republice chybí.
Ministerstvo dopravy zveřejňuje každoročně poměrně vyčerpávající
přehled statistiky o dopravě v Ročenkách dopravy17. Tato data však
postrádají místní rozměr (rozměr měst) a přesah do formy agregovaných indikátorů srozumitelných veřejnosti a politikům.
Snahou zvýraznit dopravu jako důležité téma udržitelného rozvoje na
národní úrovni bylo v roce 2007 vyhlášení „udržitelné a bezpečné
dopravy“ tzv. mezirezortním tématem udržitelného rozvoje na míst-

ní úrovni v ČR. Podle souvisejícího tiskového prohlášení Ministerstva
životního prostředí18 z 27. 2. 2007 se „zástupci nejrůznějších resortů,
vědeckých institucí, ale také obcí a krajů shodli na tom, že doprava, její
bezpečnost, ale také dopady na zdraví či životní prostředí, je klíčovým
a palčivým tématem.”
Jak se vyhlášení tématu projevilo v praxi ČR? Vznikly speciální webové
stránky – http://www.udrzitelna-doprava.cz – které měly sloužit jako
rozcestník k informacím o nejrůznějších akcích, které se tématu týkají,
a současně rychlá cesta k dokumentům, které mohou pomoci především starostům, úředníkům i občanům obcí, měst i regionů nalézt
inspiraci. Po 3 letech tyto stránky již neexistují a jejich funkci převzaly
stánky spravované Národní sítí Zdravých měst (NSZM)
(http://www2.nszm.cz/doprava/).
Dalším výstupem bylo vytvoření „Indikátorů ke společnému tématu udržitelná a bezpečná doprava.” Jejich sledování ve vybraných
Zdravých městech České republiky koordinuje NSZM ČR a zveřejňuje
je prostřednictvím svého informačního systému DataPlán19. Přehled
těchto indikátorů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 2
Indikátory ke společnému tématu udržitelná
a bezpečná doprava (NSZM CŘ)
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16 / http://www.cdv.cz/oblast-28/

18 / http://www.mzp.cz/AIS/web-news.nsf/

17 / http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm

19 / http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=od5-5
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No.

Název

Definice

Jednotka

1.

Bezpečnost dopravy a zdravý životní styl

1.1

Dopravní nehody - úrazy

Počet zranění pěších a cyklistů v důsledku dopravních
nehod na 1000 obyvatel v rámci města/obce za
kalendářní rok

počet úrazů na 1000
obyvatel města/obce
v roce

1.2

Cyklostezky, prvky pro cyklisty

Podíl délky tras s prvky pro cyklisty (jízdní pruh
samostatný nebo doprovodná stezka pro cyklisty)
z celkové délky silnic a komunikací v rámci města/obce

%

1.3

Zklidnění dopravy ve městech

Podíl délky silnic a místních komunikací s uplatněním
zklidnění dopravy typu „zóna 30km/h“ a nižší
z celkové délky silnic a místních komunikací v rámci
města/obce

%

2.

Doprava a životní prostředí

2.1

Alternativní paliva a biopaliva

Podíl výkonu MHD vybavené vozidly na alternativní
paliva a biopaliva z celkového výkonu MHD za kal. rok
(v osobokilometrech)

%

2.2

Zábor plochy v souvislosti
s dopravou v klidu (parkování)

Podíl parkovacích ploch (parkoviště a plochy
parkovacích stání podél silnic a komunikací) na plochu
zeleně ve městě/obci

%

2.3

Doprava a územní rozvoj (propojení
a vzájemná vazba rozvoje dopravy
a územního rozvoje)

Existence dopravního plánu (plánu rozvoje dopravy)
obce/města, který je v souladu prioritami územního
plánu měst

Ano/ne
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3.

Dopravní infrastruktura a podnikání

3.1

Investice do místní dopravní infrastruktury (oprava, údržba, výstavba
– platí zejm. pro místní komunikace)

4.

Způsob přepravy obyvatel

4.1

Podíl investic do místní dopravní infrastruktury na
celkovém rozpočtu města/obce

%

Mobilita a místní přeprava cestujících
(sada ECI)

Průměrná denní vzdálenost cest obyvatel

km/osoba

4.2

Podíl MHD na přepravě osob

Průměrný denní přepravní výkon MHD (průměrný
počet přepravených osob za den v kalend. roce)
v přepočtu na celkový počet obyvatel města

%

5.

Bezbariérovost dopravy

5.1

Bezbariérová MHD

Podíl výkonu MHD vybavené bezbariérovými
vozidly z celkového výkonu MHD za kalend. rok
(v osobokilometrech)

%

5.2

Bezbariérové úpravy budov (pro
vozíčkáře)

Podíl bezbariérově přístupných (pro vozíčkáře)
veřejných budov z celkového počtu veřejných budov

%

Z tabulky vyplývá, že mezi českou a norskou sadou indikátorů udržitelné mobility existuje jistý přesah. Municipalit,
které se přihlásily k sledování dopravních indikátorů v ČR, je pouze devět a výsledky jsou poměrně fragmentární.
Sledování je dobrovolné a z pohledu českých obcí a měst existuje řada jiných, naléhavějších priorit. Přesto je možné
sadu doporučit jako dobrý základ pro kvalifikaci udržitelné mobility v podmínkách českých a moravských měst.
Lze shrnout, že v České republice problematice udržitelné mobility chybí nezbytná koncepční, finanční a politická
podpora z úrovně centrálních orgánů veřejné správy. Sledované statistické údaje o dopravě se nedaří převádět do
podoby smysluplně využívaných indikátorů udržitelné mobility, které by sloužily tvorbě dopravních a environmen30
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tálních politik, jako tomu je v Norsku. TIMUR ve spolupráci s dalšími
relevantními organizacemi a institucemi bude proto prosazovat sledování indikátorů udržitelné mobility na místní úrovni jako součást širšího
hodnocení a benchmarkingu udržitelnosti rozvoje měst v ČR.
Zapojování veřejnosti na místní úrovni
Tomuto tématu, respektive jeho komparaci mezi českým a norských
prostředím, se věnují specializované projekty a konference20, proto ho
zde zmíníme pouze okrajově. V Norsku je klíčovým zákonem v tomto
ohledu Plánovací a stavební zákon. Daný zákon ovlivňuje nejen územní plánování, účast veřejnosti a tím i kvalitu života a udržitelný rozvoj
sídel, ale i tvorbu environmentálních strategií. Z hlediska institucionálního i praktického je důležité, že tento zákon spadá pod norské Ministerstvo životního prostředí. Toto zakotvení lze vnímat jako výhodu pro
řešení environmentálních problémů, jež tento zákon ovlivňuje.
Stejná situace byla počátkem 90. let v České republice, ale později bylo
územní plánování převedeno do kompetence Ministerstva pro místní
rozvoj. Další dva principy jsou obdobné v ČR a Norsku. O územním plánování se rozhoduje na místní úrovni. Tím zákon poskytuje významnou
sadu nástrojů, které ovlivňují kvalitu života, obcím. Dále se v zákoně
uvádí, že veškeré návrhy plánování musí umožňovat účast veřejnosti.
Následkem toho je povinnost posílat návrhy plánování činitelům či skupinám ovlivněným daným návrhem. Návrh územního plánu také musí
být dán k dispozici veřejnosti.
V České republice se účast veřejnosti opírá jednak o obdobný zákon jako
v Norsku - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
20 / Např. Agora CE - Zapojování veřejnosti do projektů udržitelného rozvoje v Norsku a ČR.
http://www.rozvojmest.cz/index.php?p=%20anotace_prispevku&site=default

a stavebním řádu), jednak ho umožňují některé další normy - EIA (zákon
č. 100/2001 Sb.), SEA (zákon č. 93/2004 Sb.) či zákon o ochraně přírody
a krajiny (č. 114/1992 Sb.), na jehož základě se mohou stát občanská
sdružení působící v ochraně přírody účastníky správních řízení. Možnost
veřejných konzultací a účasti občanských sdružení ve správních řízeních je zapracována také do zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákona
o prevenci závažných havárií (č. 353/ 1999 Sb.) či zákona o integrované
prevenci a omezování znečištění (IPPC, č. 76/2002 Sb.).
Problematika je řešena i na mezinárodní úrovni. Tzv. Aarhuská úmluva
- Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím,
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí - je mezinárodní smlouva, která zaručuje
občanům právo na informace o životním prostředí, právo na účast
v rozhodování a také právo na právní ochranu v záležitostech týkajících
se životního prostředí – to jsou také její tři samostatné pilíře. Dává tak
rámec účasti občanů i jejich sdružení na veřejné politice. Aarhuská
úmluva v sobě spojuje a zároveň garantuje environmentální a občanská
práva - právo na informace o znečištění a demokratickou debatu o velkých projektech; propojuje tři velká témata: životní prostředí, lidská
práva a problémy spojené s korupcí. Pojem životní prostředí se navíc
v pojetí Aarhuské úmluvy rozšiřuje, takže se dotýká i ochrany kulturních
památek, veřejného zdraví či spotřebitelských práv.
Zapojování veřejnosti se věnuje řada specializovaných organizací
a konzultantů - např. Centrum pro komunitní práci21, zmíněná Agora CE
či Zelený kruh22.

21 / http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/
22 / http://www.ucastverejnosti.cz/
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O měření a hodnocení kvality života víme stále málo, přestože se mnohé organizace a instituce tímto problémem
dlouhodobě zabývají (viz kapitola I.). V různých podmínkách jsou různé životní nároky a není proto možné definovat
plošně „kvalitu“ a „spokojenost“. Témata, která ovlivňují životy lidí v různých městech a místech, se liší už na území České
republiky. Přitom bychom mohli tvrdit, že životní podmínky jsou v naší malé zemi velmi podobné.
Anketa
Možností jak zjistit, co ovlivňuje spokojenost obyvatel, je kvalitativní průzkum nebo jiná šetření, kde lidé subjektivně hodnotí nebo volí z daných
možností. Iniciativě TIMUR se osvědčila již několik let praktikovaná anketa, tzv. akce pro veřejnost23 s názvem „Téma 200X“, při které se obyvatelé rozhodují pro klíčová témata, nebo chcete-li problémy, které považují
za stěžejní pro kvalitu života a rozvoj jejich sídla. V anketách mají obyvatelé obce/města možnost zvolit jedno z deseti vybraných témat, a tak se
aktivně zapojit do správy vlastního města. Pomáhají tak přispět k tomu,
aby byly přednostně řešeny problémy, které obyvatele opravdu trápí.
Díky vybraným tématům je možné za pomoci odborníků stanovit vhodné
specifické indikátory, které obci/městu poslouží ke sledování jevu, který
je pro místní rozvoj klíčový. V případě projektu Hodnocení stavu životního prostředí měst posloužily výsledky z uskutečněných anket (více níže)
k výběru indikátorů do specifických sad určených k hodnocení kvality
života v Jablonci nad Nisou a Semilech.
Akce pro veřejnost ale neslouží pouze k výběru specifických témat.
Podle receptu, který uplatňuje a stále zdokonaluje řadu let iniciativa
TIMUR, slouží akce pro veřejnost také k popularizaci udržitelného rozvoje. Díky doprovodné medializaci celé akce je vždy obyvatelům města
vysvětlena problematika sledování indikátorů místního udržitelného

rozvoje a možnosti zapojení veřejnosti do plánování rozvoje svého
města. V neposlední řadě slouží podobné akce k posílení místních
komunit, ať už vzniklou diskuzí nad problémy a jejich řešeními nebo
přijetím dílu odpovědnosti za změny ve městě probíhající.
Od roku 2004 sdružení TIMUR iniciovalo a zorganizovalo akce pro veřejnost spojené s výběrem specifického tématu v jednadvaceti městech
a jednom mikroregionu. Zapojeno bylo již necelých patnáct tisíc obyvatel měst České republiky, v daných městech se do hlasování zapojilo
průměrně okolo 3 % obyvatel. Nejčastějšími palčivými tématy v českých
městech jsou parkování, nezaměstnanost a dopravní situace. V poslední
době lidé také často shledávají za problematické soužití s jinými etniky.
Dotazníkové šetření
Dalším, dnes velmi oblíbeným nástrojem ke sledování spokojenosti
sídel, je kvalitativní průzkum využívající dotazníkové šetření mezi občany. Příkladem za všechny je evropský indikátor ze sady ECI/TIMUR24
s názvem Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (A.1)25.
Tento ukazatel vypovídá o úrovni obecné spokojenosti občanů s životem v obci a s ohledem na dílčí rysy fungování obce (bezpečnost,
školství, kultura a další). Údaje jsou ve všech případech zjišťovány

24 / Více v kapitole I. – Indikátory udržitelného rozvoje
23 / Více v publikaci „Místní Akce 21, místní akční týmy v Ústeckém kraji“ (TIMUR, 2008)
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25 / Metodický list k indikátoru A.1 je ve zkrácené podobě uveden v kapitole Přílohy
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dotazníkovým šetřením reprezentativního vzorku obyvatel daného
místa. Dle evropské metodiky se tak děje každý druhý rok. Titulkovým
indikátorem26 je obecná míra spokojenosti vyjádřená v procentech.
Ukazatel spokojenosti je sledován na místní úrovni nejčastěji, jelikož je
schopen velmi dobře zhodnotit slabé a silné stránky města z pohledu
občanů. Tato informace je pro vedení města velmi přínosná, ve smyslu
rozhodování o směřování dalšího vývoje. Indikátor umožňuje hodnotit
i řadu dílčích aspektů spokojenosti, např. s kvalitou životního prostředí,
veřejnými službami, fungováním městského úřadu apod. Města mají
dále možnost do dotazníku vložit vlastní otázku či otázky týkající se
aktuálních témat. Vyhodnocená data z dotazníku nám poskytují konkrétní materiál pro další postupy a jednání. Dotazník tak zjišťuje spokojenost obyvatel s různými aspekty života a jejich povědomí či názory
na řešené problémy. Při frekvenci měření jednou za dva roky je možné
sledovat a odhadovat společenské posuny a trendy v časové řadě.
V následujících dvou podkapitolách je popsán způsob zapojení veřejnosti v Jablonci nad Nisou a Semilech. V obou městech byla ve stejné době
provedena anketa i dotazníkové šetření (druhá polovina roku 2009).
Způsob provedení ankety v Jablonci nad Nisou
Akce pro veřejnost Téma 2009 pro Jablonec nad Nisou proběhla
v rámci projektu Hodnocení stavu životního prostředí měst financovaného z fondů EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti (ENROS). Cílem akce bylo v plošné anketě vybrat téma,
které obyvatelé považují v současné době za klíčové pro rozvoj města
a kvalitu života v něm.
26 / Titulkový indikátor je jeden vybraný indikátor reprezentující celou příslušnou skupinu
dílčích indikátorů – tzv. titulek.

Nabízena byla následující témata (Tabulka 3):
Tabulka 3 Témata ankety v Jablonci nad Nisou
1

Kvalita veřejných prostranství
a zeleň ve městě

6

Stav komunikací a údržba
jejich okolí

2

Oživení centra města

7

Sociální péče (kvalita
a množství služeb)

3

Soužití s jinými etniky

8

Hluk ve městě

4

Činnost Městské policie

9

Kvalita městské hromadné
dopravy

5

Zaměstnanost a nabídka
pracovních míst

10

Bezpečnost veřejných prostor

Témata byla vybrána po konzultaci s vedením města a pracovníky Městského úřadu na samostatném semináři k indikátorům udržitelného
rozvoje. Témata dále vycházela ze strategických dokumentů města, diskuze a příspěvků občanů na webových stránkách města a z aktuálních
témat místních médií a zpravodaje města, případně z přímé diskuze
s vytipovanými kontakty (neziskový sektor, podniková sféra etc.).
Otázka pro občany zněla: Které téma považujete pro Jablonec nad
Nisou za nejvíce důležité? Aneb hledáme téma, jehož řešení považují
obyvatelé za klíčové pro kvalitu života a životní prostředí v Jablonci
nad Nisou.
Možnost hlasovat měli obyvatelé po dobu pěti dnů na vytipovaných
místech, z toho první den proběhla ve městě pouliční anketa mezi
obyvateli v rámci Podzimních slavností ve městě. Anketu zajišťovalo
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Tabulka 4
Výsledky hlasování
v anketě Téma 2009
pro Jablonec nad Nisou

10 studentů Střední obchodní školy a Gymnázia. Obecně byla anketa kladně přijata, během Podzimních slavností
za pěkného počasí vládla městem dobrá atmosféra. Studenti pracovali ve dvojicích a práce je bavila, rádi se tímto
způsobem za město prezentovali. Celkem bylo přijato 1802 platných hlasů, což činí 3,98 % všech občanů města
(45 254, ČSÚ 2008), resp. 4,64 % všech občanů ve věkové kategorií 15+ (38 876, ČSÚ 2008).

Téma

Gym.
Dr. Rady

SOAPA

VOSMOA 

SPŠST

Gym.
U Balvanu

Školy
celkem

Internet

Ostatní

Celkem

Zaměstnanost

4

5

6

3

3

21

4

233

258

Oživení centra města

12

7

23

4

9

55

190

245

Soužití s jinými etniky

10

3

2

6

21

2

221

244

Stav komunikací

10

1

4

23

3

41

1

170

212

Kvalita veřej. prostranství

8

1

15

10

9

43

1

152

196

2

7

154

161

Činnost MP

5
9

1

4

22

106

128

1

4

5

1

11

96

107

Kvalita MHD

2

1

3

6

88

94

Sociální péče

1

2

1

1

5

84

89

1

1

1

3

65

68

19

72

42

235

1559

1802

Bezpečnost

6

Vlastní

Hluk ve městě
Celkem

34

54

2

48

8
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Obrázek 6 Graf celkových výsledků hlasování v anketě
Téma 2009 pro Jablonec nad Nisou
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V souladu s očekáváním vyplývajícím ze zkušeností,
žádné z „vlastních“ témat vybraných občany neohrozilo
žádné z témat navržených předběžně, což signalizuje,
že témata byla vybrána jako odpovídající realitě města.
Témata, která se objevila v hlasování o „vlastní téma“,
byla např. podoba náměstí a kašna; zázemí pro mládež;
sport; změna vedení radnice; aj.
Na závěr ankety byli vylosováni tři výherci, kteří převzali
věcné ceny a zároveň měli možnost setkat se osobně se
starostou města v jeho kanceláři k diskuzi nad klíčovými
tématy a problémy města.
Způsob provedení dotazníkového šetření v Semilech
Stav městského prostředí je pro kvalitu života jeho
obyvatel rozhodující. Mezinárodní indikátor Spokojenost obyvatel s místním společenstvím je příkladem
určování míry kvality života v konkrétním městě. „Jak
jste spokojen(a) se Semily, jako s místem, kde žijete či
pracujete?“ byla jednou z prvních otázek, na kterou byli
tázáni občané města Semily v dotazníkovém průzkumu.
Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech
ČR. Pro zachycení specifik Semil byla část dotazníku
zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno
několik témat vzešlých z předešlé akce pro veřejnost
(anketa Téma 2009 v Semilech).
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Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá) využitím
proškolených tazatelů – studentů místního Waldorfského lycea. Šetření probíhalo v průběhu listopadu roku
2009 mezi vybranými obyvateli města. Respondenti
(obyvatelé starší 15 let) byli vybráni kvótním výběrem
dle základních charakteristik (věk, pohlaví). Výsledky
byly primárně zpracovány v prostředí programu MS
Access do databáze vytvořené TIMUR.
V  rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 473
správně vyplněných dotazníků. Ve vzorku respondentů
převládá počet žen (53 %) nad muži (47 %), což zhruba
odpovídá skutečnému rozdělení mužů a žen ve městě ve věkové skupině dotázaných. Dále jsou nejvíce
zastoupeny věkové skupiny 21 - 30 a 70 a více let. Při
pohledu na zaměstnání a sociální zařazení dotázaných
je zřejmé, že většina je buď zaměstnaných (42,9 %) či
důchodců (29,9 %) a osob se středoškolským vzděláním 60,8 %.
Ukazatel spokojenosti obsahuje nejméně dvacet dílčích
indikátorů, pro ukázku uvádíme výběr z jejich výsledků.
Semilané si nejvíce cení možností účastnit se místního plánování, které na škále od 0 do 10 (0 – nejmenší
spokojenost; 10 – největší spokojenost) získaly 7,4
bodů, což je ve srovnání s ostatními městy společně se
Vsetínem zatím nejlepší výsledek. Nadprůměrně jsou
spokojeni také s mezilidskými vztahy (6,3) a základními

veřejnými službami (6,2). Mezi veřejnými službami lidé
nejvíce oceňují kvalitu škol, nejvíce základních a mateřských (7 bodů), a fungování Městského úřadu (6,6). Nejhůře, přesto stále nadprůměrně lidé hodnotili fungování
Městské policie (5,2).
Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že jsou lidé
nejvíce sužováni situací týkající se možností zaměstnání
ve městě, což se potvrdilo již v anketě Téma 2009 pro
Semily o klíčová témata pro obyvatele města, kde se
zaměstnanost a nabídka pracovních příležitostí umístila
na druhém místě. Spokojenost s možnostmi zaměstnání
lidé ohodnotili pouze 2,9 body. Zaměstnanosti zároveň
přikládají největší důležitost ve srovnání s dalšími pěti
oblastmi. Na druhém a třetím místě považují za důležité
mezilidské vztahy a kvalitu okolního životního prostředí, poslední šesté místo patří možnosti účastnit se na
místním plánování.
Kromě obecných otázek dotazník obsahoval ještě
mnoho dalších, např. na bezbariérovost, stav městského
mobiliáře, otázky na bezpečnost atp.

Obrázek 9
Jednotlivé oblasti života podle osobních priorit –
hodnocení důležitosti

→
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Pouze třetina občanů uvádí, že je dostatečně informována o životním prostředí, ti co
odpověděli jinak, uvedli, že jim kromě celkových informací chybí data např. o stavu vody
v Jizeře a kvalitě ovzduší. Kvalita okolního životního prostředí a jeho aspekty jsou mezi
semilskými hodnoceny velmi kladně, vůbec nejvíce si lidé cení přírody a krajiny v okolí
Semil (8,3 bodů), nízké hlučnosti v noci (7,5) a veřejných parků a zeleně obecně (7,2).
Nejhůře je hodnocen způsob zastavění ploch ve městě. První místa v důležitosti patří
veřejným parkům a zahradám, odvozu odpadů a čištění ulic a kvalitě ovzduší, nejméně
pak lidé řeší kvalitu vody v Jizeře.

5,7%
21,7%
26,2%

Velmi spokojen

Hodnocení důležitosti daných oblastí ( 1 = největší, 6 = nejmenší )

Mírně spokojen
5,14

možnost účasti na místním plánování
možnost vaše zájmy a záliby

Jak jste spokojeni se Semily, jako místem
kde žijete či pracujete?

Mírně nespokojen

46,4%

Velmi nespokojen

3, 84

základní veřejné služby
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kvalita okolního životního prostředí
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→
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Obrázek 10 Názory
semilských na místní
specifické téma

Podporujete využití
geotermální energie?

Dotazník dal formou otevřené otázky také prostor pro návrh, jak by lidé oživili centrum města. Lidé jsou pro lepší
zázemí pro volný čas, nejčastěji uvádějí koupání, kino, cyklotrasy a knihovnu. Dále jim chybí kavárny a venkovní
posezení. Více občanů se také vyjádřilo pro méně supermarketů. Třetina lidí také uvedla, že se po městě dopravuje
na kole, z nich ale šedesát procent není spokojeno se zázemím pro cyklisty.
Obrázek 11 Porovnání výsledků posledních šetření ukazatele spokojenosti v městech ČR

Spokojenost s místním společenstvím ve městech ČR
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49%

16%

Ano
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Problematika hodnocení kvality života je velmi těžko uchopitelná, jak již bylo nastíněno v předešlých kapitolách. Snahou
o zavedení tohoto hodnocení do praxe měst České republiky by měla být tato příručka, která popisuje, jak lze hodnotit
kvalitu života v kontextu Místní Agendy 21, a tedy se zapojením veřejnosti.
Specifická sada indikátorů
Samotné uplatnění názoru místních obyvatel pomáhá k vytvoření
mapy těch správných hodnotících kritérií a určení faktorů, které místní
kvalitu života ovlivňují. Zapojení veřejnosti pomocí ankety a dotazníkového šetření, jak bylo popsáno v předešlé kapitole, umožnilo nalezení
specifických témat, která posloužila k tvorbě ucelené indikátorové sady
upravené pro konkrétní město.
V tomto případě byly pilotními městy Jablonec nad Nisou a Semily.
V obou městech byly vytvořeny sady indikátorů sestávající z přibližně
šedesáti ukazatelů reprezentovaných deseti titulkovými indikátory.
Zprávy jsou určeny především široké veřejnosti (zároveň ale místní
správě, neziskovému i podnikatelskému sektoru) a jsou zdrojem nejen
informací o životním prostředí, které se ukázaly být z řad občanů
postrádané. Města díky srozumitelné zprávě obsahující řadu ukazatelů
budou moci sledovat vývoj v čase i do budoucna nebo porovnat své
městské prostředí a kvalitu života s jinými evropskými městy.
Pro potřebu zpráv nebyly vytvořeny žádné nové indikátory, ale byly
vytvořeny sady takových, u kterých je již ověřena dostupnost dat, není
tedy potřeba dalšího měření. Zvolená sada indikátorů pro každé z měst
respektuje pilíře udržitelného rozvoje (environmentální, sociální, ekonomický). Zároveň postihuje a svým způsobem odráží klíčová témata
zvolená místními obyvateli. V neposlední řadě poskytuje informace, pro
jejichž absenci nebo nepřístupnost se veřejnost vyslovila.

Obrázek 12 Znázornění zapojení veřejnosti do tvorby zpráv
o kvalitě života ve městě

Obyvatelé města, vedení města,
zástupci MěÚ, strategické
dokumenty, diskuze, média,
neziskový sektor, podnikatelský
sektor...

Zpráva o kvalitě
života ve městě

Výběr klíčových témat anketa mezi obyvateli
města

Specifická sada
indikátorů a její
vyhodnocení

Dotazníková šetření mezi
občany na spokojenost
a rozpracovaná vítězná
témata z ankety

Výsledky ankety a dotazníkového
šetření = výběr specifických
témat
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Titulkové indikátory
Každá specifická sada indikátorů obsahuje deset titulkových indikátorů, které odrážejí hlavní témata a zároveň kapitoly zprávy. Mezi titulkovými ukazateli se objevují jak mezinárodní indikátory ze sady ECI/TIMUR (více v kapitole I.),
tak samostatně zvolené na základě výsledků zapojení místních obyvatel – tzv. specifické indikátory. Zapojená pilotní
města – Jablonec nad Nisou, Semily – jsou si podmínkami pro život velmi blízká, leží na úpatí hor obklopené přírodou. Možná i z toho důvodu jsou zvolené specifické indikátorové sady v obou městech velmi podobné, což nemusí
znamenat, že taková sada bude vypadat podobně např. pro město Kladno.
Tři z deseti titulkových indikátorů popisují a hodnotí životní prostředí města. Metodika k těmto ukazatelům je
převzata z předchozího projektu TIMUR podpořeného Státním fondem životního prostředí s názvem Metodika pro
sestavení zprávy o životním prostředí města (TIMUR, 2009). Dva indikátory týkající se spokojenosti a mobility využívají metodiky evropské sady upravené pro podmínky České republiky ECI/TIMUR (European Common Indicators).
Zbylých pět ukazatelů odráží místní specifika a názor místních obyvatel. První je tématem místní charakteristiky,
druhé odráží požadavek občanů na informace o životním prostředí a další zrcadlí vítězná témata ankety.
Obsah sady titulkových indikátorů znázorňuje tabulka 5. Zobecněné metodické listy naleznete na samotném konci
této publikace (viz příloha c).

Tabulka 5
Sada titulkových indikátorů pro
Jablonec nad Nisou a Semily
→
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Zdroj výběru

Indikátory životního
prostředí (viz
Metodika pro
sestavení zprávy o ŽP
města, TIMUR 2009)

Specifické téma,
zapojení veřejnosti
v anketě

Název kapitoly zprávy

T1: Využití území

T2: Ochrana přírody a zeleň

Titulkový indikátor

Dílčí indikátory a doplňkové indikátory

JBC

SM

Plocha brownfields

x

x

Poměr ploch brownfields k zastavěné
a zastavitelné ploše

x

x

Podíl zastavěných ploch

x

x

Podíl ostatních ploch

x

x

Podíl zemědělské půdy

x

x

Podíl lesní půdy

x

x

Počet starých ekologických zátěží

x

x

Mapa hlavních prvků

x

x

Plocha veřejné přístupné zeleně na obyvatele

x

x

Podíl zvláště chráněných území z celkové
rozlohy města

x

x

Dostupnost veřejně přístupné zeleně
(nad 5000 m)

x

Dostupnost veřejně přístupné zeleně (všechny
plochy)

x

Památné stromy

x

Ekologická stabilita

Podíl veřejně přístupné
zeleně

x
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T3: Voda

Podíl obyvatel bydlících
v domech napojených
na veřejnou kanalizaci
s koncovou ČOV 
z celkového počtu
obyvatel

Indikátory životního
prostředí (viz.
Metodika pro
sestavení zprávy o ŽP
města, TIMUR 2009)

T4: Odpady
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Celková produkce
komunálního odpadu

Třída kvality vody místního toku

x

x

Spotřeba pitné vody domácnostmi

x

x

Produkce odpadních vod z domácností

x

x

Cena vodného a stočného

x

x

Kvalita vody v přehradě (Jablonec)

x

Produkce nebezpečného odpadu

x

x

Vytříděné složky - papír

x

x

Vytříděné složky - sklo

x

x

Vytříděné složky - plasty

x

x

Vytříděné složky - nápojové kartony

x

x

Vytříděné složky - bioodpad

x

x

Vytříděné složky - kovy

x

x

Podíl skládkovaného komunálního odpadu

x

x

Podíl spalovaného komunálního odpadu

x

x

Podíl materiálového využití komunálního
odpadu

x

x

Dostupnost nádob na separovaný odpad

x
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T5: Spokojenost s místním
společenstvím

Obecná míra
spokojenosti

Mezinárodní
standardizované
indikátory (ECI)
- zapojení veřejnosti
dotazníkovým
šetřením

T6: Mobilita a místní přeprava
cestujících

Podíl cest osobními
automobily

Spokojenost s mezilidskými vztahy

x

x

Spokojenost s možností provozovat záliby
a koníčky

x

x

Spokojenost se základními veřejnými službami

x

x

Spokojenost s kvalitou okolního ŽP

x

x

Spokojenost s možnostmi zaměstnání

x

x

Spokojenost s možnostmi účastnit se místního
plánování

x

x

Spokojenost s MěÚ

x

x

Spokojenost s technickými službami

x

x

Spokojenost s městskou policií

x

x

Způsob cestování

x

x

Udržitelnost dopravy

x

x

Důvod cestování

x

x

Průměrná vzdálenost cest

x

x

Délka cyklostezek na území města

x

x
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Specifické téma
-zapojení veřejnosti
v anketě

Indikátory životního
prostředí
(viz Metodika pro
sestavení zprávy o ŽP
města, TIMUR 2009)
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T7: Nezaměstnanost

T8: Lidé a město

Registrovaná míra
nezaměstnanosti

Standardizovaná míra
úmrtnosti

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti

x

x

Registrovaná míra nezaměstnanosti žen

x

x

Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů

x

x

Počet volných pracovních míst

x

x

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno
pracovní místo

x

x

Počet obyvatel

x

x

Průměrný věk

x

x

Hustota zalidnění

x

x

Index ekonomického zatížení

x

x

Index vzdělanosti

x

x

Kriminalita

x

x

Dostupnost dětských hřišť

x
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Specifický indikátor
vybraný dle
požadavků občanů na
informace o životním
prostředí

T9: Ovzduší

T9: Obnovitelná energie

Specifický indikátor
vybraný podle místní
charakteristiky

T10: Příspěvek na sociální
služby z rozpočtu města

Specifický indikátor
vybraný podle místní
charakteristiky

T10: Index občanské
společnosti

Počet případů
překročení imisních
limitů PM10

Počet ročních překročení imisních limitů NOx

x

Počet ročních překročení imisních limitů SO2

x

Počet ročních překročení imisních limitů O3

x

Podíl energie
z obnovitelných zdrojů

x

x

x

Dostupnost dat
Navržená sada indikátorů kvality života pro města vychází z požadavku, aby jejich sledování a pravidelné vyhodnocování nepředstavovalo pro města větší finanční ani organizační zátěž. Základem pro řadu z nich jsou proto data
sledovaná standardně na každoroční bázi Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Nejdůležitějším statistickým systémem z hlediska místní úrovně je tzv. Místní a obecní statistika (MOS). Systém MOS je základní veřejně přístupnou
databází statistických údajů o obcích ČR. Data jsou přístupná pomocí Veřejné databáze ČSÚ (http://vdb.czso.cz/).
Databáze MOS obsahuje celkem 139 položek za každou obec v ČR (celkem 6.249 obcí). Soubor ukazatelů MOS
zahrnuje informace o obecné charakteristice sídla, dopravní situaci, podílu druhů pozemků v katastru obce, hospodářské činnosti, kultuře, struktuře obyvatelstva, peněžnictví, školství, zdravotnictví, sociální oblasti, sportu, technické vybavenosti obce a dále podle potřeby. Lze je využít pro tvorbu indikátorů především v sociální a ekonomické
oblasti.
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Vedle dat pořizovaných statistickým úřadem existuje
ještě řada dalších veřejně přístupných zdrojů – např.
resortní zjišťování prováděná ministerstvy a jinými
ústředními správními úřady (např. Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a další). Data využitelná pro hodnocení kvality
života existují samozřejmě i přímo ve městech – jedná
se například o evidenci vzniku a likvidace odpadů či
evidenci veřejné zeleně.
Specifické místo z hlediska tvorby a prezentace indikátorů mají geografické informační systémy (GIS), pomocí
kterých lze s úspěchem vyhodnocovat například dostupnost veřejné zeleně či vybraných veřejných služeb.
Využití GIS pro tvorbu městských indikátorů se podrobně věnuje samostatná publikace TIMUR27.
Poslední skupinou indikátorů jsou ty, pro jejichž tvorbu je nutné zorganizovat speciální šetření. Mezi ně
patří např. indikátor spokojenosti obyvatel, zjišťovaný
dotazníkovým šetřením (viz. kapitola III. této publikace).
Náklady pořízení dat jsou v tomto případě vyšší, TIMUR
však prosazuje metody, které se snaží náklady na provedení šetření minimalizovat, při zachování potřebné kvality. Pro sběr dat jsou proto využíváni studenti místních
škol atp.

27 / Indikátory udržitelného rozvoje a GIS (TIMUR, 2008)
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Většinu indikátorů popisovaných výše není nutné sledovat každoročně – optimální frekvence sledování je 3
– 5 let. To odpovídá frekvenci publikování zpráv o kvalitě
života ve městě. Daná frekvence umožňuje postihnout
trendy a představuje nižší administrativní a finanční
zátěž než každoroční sledování.
Závěr
Autoři této publikace věří, že hodnocení kvality života
ve městech se zapojením veřejnosti nezůstane u dvou
pilotních měst, zmíněných v této publikaci. Jak ukazují
příklady z Norska, dané postupy a metody se stávají čím
dál častější a tvoří nezbytnou součást moderní a demokratické správy věcí veřejných. Propojení objektivních
dat o městech zjišťovaných standardizovanými šetřeními s hodnocením měst z pohledu občanů poskytuje
dobrý základ pro tvorbu komplexních a srozumitelných
zpráv o kvalitě života. Doufejme, že se v dohledné době
stane běžným postupem i v prostředí českých a moravských měst.
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a. Indikátory TERM 
Transport and Environment reporting Mechanism (Mechanismus pro reporting v oblasti dopravy a životního prostředí)
Indikátor TERM 

Sledování v ČR 

Zdroj dat ČR

Spotřeba energie za jednotlivé druhy dopravy

ano

MD

Emise skleníkových plynů z dopravy

ano

MD

Emise polutantů do ovzduší

ano

MD

Překročení emisních limitů ovzduší díky dopravě

ne

Expozice a obtěžování hlukem z dopravy

částečně

Hygienická služba

Fragmentace ekostystémů/společenstev dopravní infrastrukturou

částečně

MŽP, AOPK

Blízkost dopravní infrastruktury vybraným územím

částečně

MŽP, AOPK

Zábor území dopravní infrastrukturou

ano

ČSÚ

Nehody v dopravě

ano

Policie ČR

Odpadní ropné produkty a pneumatiky z dopravy

částečně

MŽP

Osobní doprava

ano

MD

Rozdělení osobní dopravy podle účelu

částečně

ČSÚ, TIMUR
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Nákladní doprava

ano

MD

Rozdělení nákladní dopravy podle druhu přepravovaného zboží

částečně

MD, ČSÚ

Dostupnost dopravních služeb

částečně

ČSÚ, TIMUR

Kapacita dopravních sítí

ano

MD

Investice do dopravní infrastruktury

ano

MD, SFDI

Reálné změny cen v dopravě za druhy dopravy

částečně

MD

Ceny paliv a výše daní

ano

ČSÚ, MF

Dotace

ano

MD

Výdaje na osobní mobilitu podle příjmových skupin

částečně

ČSÚ

Externí náklady na dopravu

částečně

MD na základě výzkumu

Internalizace externích nákladů

částečně

MD na základě výzkumu

Energetická účinnost a specifické emise CO2

ano

MD

Specifické emise

ano

MD

Obsazenost v osobní dopravě

ano

MD
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Vytíženost nákladní dopravy

ano

MD

Podíl čistých a alternativních paliv

částečně

MD na základě výzkumu

Velikost vozového parku

ano

MD

Průměrné stáří vozového parku

ano

CRV

Podíl vozového parku splňující specifická emisní kritéria

ano

CRV

Implementace integrovaných strategií

částečně

MD

Institucionální spolupráce

ne

Národní monitorovací systémy

ano

MD

Implementace SEA 

ano

CENIA

Podíl dopravních společností s env. systémem řízení

ano

CENIA

Zájem a zapojení veřejnosti

ne
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b. Indikátory UITP 
Union Internationale des Transports Publics (Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu)
Indikátor UITP 

Sledování v ČR 

Zdroj dat ČR

Definice metropolitní oblasti

ano

ÚP

Populace

ano

ČSÚ

Hustota městské populace

ano

ČSÚ

Městská populace + dostupnost prac. příležitostí

ano

úřad práce

HDP na osobu

ano

ČSÚ (kraje, národní úroveň)

Druhy provozované veřejné dopravy

ano

MD, obec

Délka silnic na 1000 obyvatel

ano

ČSÚ, ÚP, GIS

Délka dálnic na 1000 obyvatel

ano

ČSÚ, ÚP, GIS

Délka silnic na hektar administrativního území města

ano

ÚP, GIS

Základní informace o městě

Infrastruktura osobní dopravy
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Infrastruktura veřejné dopravy
Délka jízdních pruhů vyhrazených pro veřejnou dopravu na 1000 obyvatel

ano

ÚP, GIS

Délka jízdních pruhů vyhrazených pro veřejnou dopravu na hektar administrativního
území města

ano

ÚP, GIS

Zařízení park & ride na 1000 obyvatel

ano

ÚP, obec

Zařízení park & ride na hektar administrativního území města

ano

ÚP, obec

Osobní automobily na 1000 obyvatel

ano

CRV

Motocykly na 1000 obyvatel

ano

CRV

Soukromá osobní vozidla na 1000 obyvatel

ano

CRV

Průměrná roční vzdálenost na 1 soukromé vozidlo

částečně

MD

Průměrná míra obsazenosti

ano

MD

ano

obce

Vozidla osobní dopravy – nabídka a využívání

Taxislužba
Počet vozidel taxislužby na 1000 obyvatel
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Silniční doprava
Počet osobo-kilometrů za rok na 1 soukromé vozidlo

částečně

Průměrná rychlost v silniční síti

ne

MD

Nabídka veřejné dopravy

52

Celkový počet vozidel veřejné dopravy na 1 mil. obyvatel

ano

MD

Autobusy na 1 mil. obyvatel

ano

MD

Tramvaje na 1 mil. obyvatel

ano

MD

Lehké vozy železniční dopravy na 1 mil. obyvatel

částečně

ČD

Vozidla metra na 1 mil. obyvatel

ano

MHMP

Vozy příměstské železniční dopravy na 1 mil. obyvatel

částečně

ČD

Vozo-kilometry autobusy na 1 obyvatele

ano

MD

Vozo-kilometry tramvajemi na 1 obyvatele

ano

MD

Vozo-kilometry lehkými železničními vozy na 1 obyvatele

ano

MD

Vozo-kilometry metrem na 1 obyvatele

ano

MHMP
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Vozo-kilometry vozy příměstské železniční dopravy na 1 obyvatele

částečně

ČD

Celkové vozo-kilometry veřejnou dopravou na hektar administrativního
území města

ano

MD, ÚP, GIS

Vozo-kilometry autobusy na hektar administrativního území města

ano

MD, ÚP, GIS

Vozo-kilometry tramvajemi na hektar administrativního území města

ano

MD, ÚP, GIS

Vozo-kilometry lehkými železničními vozy na hektar administrativního
území města

ano

ČD, ÚP, GIS

Vozo-kilometry metrem na hektar administrativního území města

ano

MHMP, ÚP, GIS

Vozo-kilometry příměstskou železniční dopravou na hektar administrativního území
města

ano

ČD, ÚP, GIS

Celkové kilometry ve veřejné dopravě na 1 obyvatele

ano

MD

Kilometry v autobusech na 1 obyvatele

ano

MD

Kilometry v tramvajích na 1 obyvatele

ano

MD

Kilometry v lehkých železničních vozech na 1 obyvatele

ano

ČD

Kilometry ve vozech příměstské železniční dopravy na 1 obyvatele

částečně

ČD

Kilometry v metru na 1 obyvatele

ano

MHMP

Celkové kilometry na hektar administrativního území města

ano

MD, ÚP, GIS
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Kilometry v autobusech na hektar administrativního území města

ano

MD, ÚP, GIS

Kilometry v tramvajích na hektar administrativního území města

ano

MD, ÚP, GIS

Kilometry v lehkých železničních vozech na hektar administrativního území města

ano

ČD, ÚP, GIS

Kilometry ve vozech příměstské železniční dopravy na hektar administrativního území
města

ano

MD, ÚP, GIS

Kilometry v metru na hektar administrativního území města

ano

MHMP, ÚP, GIS

Průměrná rychlost veřejné dopravy

ne

Průměrná rychlost veřejné dopravy (silniční doprava)

ne

Průměrná rychlost veřejné dopravy (železniční doprava)

ne

Mobilita a rozdělení druhů dopravy

54

Počet cest na 1 obyvatele

částečně

TIMUR

Počet mechanizovaných a motorizovaných cest na 1 obyvatele

částečně

TIMUR

Procento denních cest pěšky a na kole

částečně

TIMUR

Procento denních cest soukromými automobily

částečně

TIMUR

Procento denních cest veřejnou dopravou

částečně

TIMUR
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Průměrná vzdálenost cesty motorizovanou dopravou

částečně

TIMUR

Průměrná vzdálenost cesty veřejnou dopravou

částečně

TIMUR

Průměrná vzdálenost cesty soukromým automobilem

částečně

TIMUR

Průměrná vzdálenost cesty veřejnou dopravou

částečně

TIMUR

Roční osobo-kilometry soukromým automobilem na 1 obyvatele

částečně

TIMUR, MD

Roční osobo-kilometry motorizovanými prostředky (včetně taxi) na 1 obyvatele

částečně

TIMUR, MD

Roční osobo-kilometry veřejnou dopravou na 1 obyvatele

částečně

TIMUR, MD

Roční počet cest veřejnou dopravou na 1 obyvatele

částečně

TIMUR, MD

Průměrné využití veřejné dopravy (osobo-km/km)

ano

MD

Průměrné provozní náklady na 1 vozo-kilometr veřejné dopravy

ano

MD

Průměrné provozní náklady na 1 kilometr veřejné dopravy

ano

MD

Průměrné provozní náklady na 1 cestu

ano

MD

Průměrné provozní náklady na 1 osobo-kilometr

ano

MD

Produktivita veřejné dopravy a provozní náklady
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Průměrné tržby z veřejné dopravy na 1 cestu

ano

MD

Náklady na 1 osobo-kilometr cesty soukromým automobilem

částečně

MD, MF

Maximální cena parkování v centru města

částečně

obce

Náklady na 1 osobo-kilometr cesty veřejnou dopravou

částečně

MD, MF

Výdaje na investice, provozní náklady a údržbu silniční sítě jako
% městského HDP

částečně

MD, ČSÚ, obce

Výdaje na investice do veřejné dopravy jako % městského HDP

částečně

MD, ČSÚ, obce

Náklady na soukromou motorizovanou dopravu v obci jako % městského HDP

ne

Náklady na veřejnou dopravu jako % městského HDP

ano

obce, ČSÚ

Roční výdaje na investice, provozní náklady a údržbu silniční sítě
na 1 obyvatele

částečně

MD, ČSÚ, obce

Roční výdaje na investice do veřejné dopravy na 1 obyvatele

ano

obce

Roční náklady na osobní dopravu na 1 obyvatele

částečně

obce

Roční náklady na soukromou motorizovanou dopravu v obci na 1 obyvatele

ne

Dopravní náklady pro soukromého uživatele

Dopravní náklady z veřejných zdrojů
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Roční náklady na veřejnou dopravu na 1 obyvatele

MD, ČSÚ, obce

Spotřeba energie ve veřejné dopravě
Roční spotřeba energie pro osobní dopravu na 1 obyvatele (ve vozidle)

částečně

ČSÚ

Roční spotřeba energie pro osobní dopravu na 1 obyvatele (u zdroje)

částečně

ČSÚ

Spotřeba energie na osobo-kilometr osobním automobilem

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr veřejnou dopravou (ve vozidle)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr veřejnou dopravou (u zdroje)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr silniční veřejnou dopravou (ve vozidle)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr silniční veřejnou dopravou (u zdroje)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr železniční veřejnou dopravou (ve vozidle)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr železniční veřejnou dopravou (u zdroje)

částečně

MD

Roční znečišťující emise z veřejné dopravy na 1 obyvatele

ano

MD

Roční znečišťující emise z veřejné dopravy na hektar administrativního
území obce

ano

MD, GIS

Znečišťující emise z veřejné dopravy
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Smrtelné nehody ve veřejné dopravě
Roční počet smrtelných nehod ve veřejné dopravě na 1 mil. obyvatel

ano

Policie ČR

Roční počet smrtelných nehod ve veřejné dopravě na miliardu motorizovaných osobokilometrů veřejnou dopravou

ano

Policie ČR, MD

Délka dálnic/Vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu /Průměrná rychlost v silniční
síti/Průměrná rychlost veřejné dopravy

částečně

MD

Osobní náklady na jeden osobo-kilometr motorizovanou osobní dopravou na
uživatele/Náklady na jeden osobo-kilometr veřejnou dopravou na uživatele

ano

MD

Veřejné náklady na jeden osobo-kilometr motorizovanou osobní dopravou na
uživatele/Veřejné náklady na jeden osobo-kilometr veřejnou dopravou (bez investic)
na uživatele

ano

MD

Roční náklady na silniční síť – na investice, údržbu a opravy/Roční investice na
veřejnou dopravu

ano

MD

Roční počet osobo-kilometrů motorizovanou osobní dopravou/Roční počet osobokilometrů veřejnou dopravou

ano

MD

Roční veřejné náklady na motorizovanou osobní dopravu/Roční veřejné náklady na
veřejnou dopravou

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr motorizovanou osobní dopravou/spotřeba
energie na osobo-kilometr veřejnou dopravou (ve vozidle)

částečně

MD

Spotřeba energie na osobo-kilometr motorizovanou osobní dopravou/spotřeba
energie na osobo-kilometr veřejnou dopravou (u zdroje)

částečně

MD

Osobní motorizovaná doprava a veřejná doprava (srovnání)
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Použité zkratky
CRV
ČD

Centrální registr vozidel
České dráhy

ČSÚ

Český statistický úřad

GIS

Geografický informační systém

MD

Ministerstvo dopravy

MF

Ministerstvo financí

MHMP
SFDI

TIMUR

ÚP

Magistrát hlavního města Prahy
Státní fond dopravní infrastruktury
Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj, o. s.
Územní plán
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c. Metodické listy k titulkovým indikátorům zpráv
T1 – Využití území: Ekologická stabilita
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T1

1.2

Název indikátoru

Ekologická stabilita

1.3

Oblast

Environmentální oblast

1.4

Podoblast

Ekologická stabilita území a „land use“

1.5

Definice

Koeficient ekologické stability (KES) je poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků
na katastrálním území obce.

1.6

Jednotka

index

2. Kvalita indikátoru

60

2.1

Podrobná definice

Poměr ploch tzv. stabilních (lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, mokřady, sady
a vinice, zahrady) a nestabilních (orná půda, antropogenizované plochy a chmelnice) krajinotvorných prvků
na katastrálním území obce (viz metodika Míchal 1985, upraveno).

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Míra ekologické stability urbanizovaného území hodnotí udržitelnost využití jednotlivých částí území („land
use“) obce a je důležitým aspektem kvality životního prostředí i kvality života občanů obce. Plánování
využití území je strategickým rozhodnutím, které dlouhodobě ovlivní život v obci a radikálním způsobem
a bezprostředně se dotýká všech oblastí rozvoje.
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2.3

Úplnost a reprezentativnost

Metoda výpočtu je založena na jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku do skupiny
stabilní nebo nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků. Indikátor se využívá ve
standardní metodice tvorby Územních systémů ekologické stability.

2.4

Validita

Data jsou objektivním měřítkem daného jevu. Klasifikace koeficientu pro hodnocení urbanizovaného
prostředí zatím nebyla zpracována. Indikátor lze zatím lépe využívat ve srovnání mezi sídelními útvary. Pří
vyjadřování hodnot indikátoru v čase je nutné očekávat velmi nepatrné, ale v reálu velmi významné změny.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Koeficient ekologické stability (KES) je poměr ploch tzv. stabilních krajinotvorných prvků
na katastrálním území obce.
LP – lesní půda,
VP – vodní plochy a toky,
TTP – trvalý travní porost,
Pa – pastviny,
Mo – mokřady,
Sa – sady,
Vi – vinice.
Za – zahrady
a nestabilních krajinotvorných prvků na katastrálním území obce.
OP – orná půda,
AP – antropogenizované plochy (zastavěné + ostatní),
Ch – chmelnice.

3.2

Zdroje dat

ČSÚ – MOS

3.3

Frekvence sledování

pětiletá
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T2 – Ochrana přírody a zeleň: Podíl zvláště chráněných území z celkové rozlohy města
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T2

1.2

Název indikátoru

Ochrana přírody

1.3

Oblast

Environmentální oblast

1.4

Podoblast

Krajina, ekosystémy, biodiverzita

1.5

Definice

Podíl chráněného území (z hlediska přírodního potenciálu) z celkové rozlohy katastrálního území
(správní jednotky) města.

1.6

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru

2.1

62

Podrobná definice

Podíl chráněného území (z hlediska přírodního potenciálu) z celkové rozlohy města. Chráněným územím
se rozumí území v kategoriích stanovených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná
se o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní rezervace, přírodní památky a území spadající do systému NATURA 2000 (ptačí oblasti a evropsky
významné lokality).
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2.2

Důvod sledování a využitelnost

Indikátor mapuje vazbu obyvatel na původní místní biotopy nebo útočiště zvířat. Důvodem sledování je
i environmentální výchova – informovanost obyvatel o ochraně přírody a krajiny v jejich městě. Teorie říká,
že řada negativních změn v prostředí (ať už v sociálním, ekonomickém nebo životním) se velmi rychle
projeví primárním i sekundárním tlakem na chráněná území a jejich zvýšenou deprivaci. Přístup k ochraně
přírody souvisí se sociálně-kulturním prostředím města.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Informace o rozloze CHÚ na území jednotlivých obcí jsou dobře podchycené.

2.4

Validita

Indikátor souvisí s geopolitickým rozložením oblasti města v krajině a současně s krajinným prostorem
a intenzitou jeho využití.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Jedná se o podíl, kde v čitateli je celková rozloha chráněných území v obci a ve jmenovateli rozloha
administrativního území obce.

3.2

Zdroje dat

Ústřední seznam ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/) spravovaný Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR. Územní plán obce.

3.3

Frekvence sledování

roční
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T3 – Voda: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T3

1.2

Název indikátoru

Čištění odpadních vod

1.3

Oblast

Environmentální oblast

1.4

Podoblast

Ochrana vod

1.5

Definice

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV.

1.6

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru

64

2.1

Podrobná definice

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV z celkového počtu
obyvatel obce.

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Procento a kvalita čištění splaškových odpadních vod je jednou z klíčových aktivit v rámci ochrany životního
prostředí resp. ochrany vod na místní úrovni.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Indikátor je transparentní a reprezentativní na mezinárodní úrovni. Vypovídá o udržitelnosti nakládání
s vodními zdroji a o míře ochrany vodních ekosystémů.
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Validita

Cílem je v tomto indikátoru dosáhnout hodnoty 100 % a poté již sledovat kvalitu vyčištěných odpadních vod
pomocí dalších indikátorů.
Obce často nesledují, jaké procento obyvatel bydlí v domech napojených na kanalizaci
s navazujícím čištěním odpadních vod. Indikátor rovněž nepostihuje např. kanalizace zakončené
alternativními typy ČOV nebo jiné způsoby likvidace komunálních odpadních vod.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Počet obyvatel bydlících v domech, které jsou přímo napojené na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních
vod. Počet obyvatel se vydělí celkovým počtem obyvatel obce a vynásobí 100.

3.2

Zdroje dat

evidence obcí

3.3

Frekvence sledování

roční (k 31.12.)
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T4 – Odpady: Celková produkce komunálního odpadu
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T4

1.2

Název indikátoru

Odpady

1.3

Oblast

Environmentální oblast

1.4

Podoblast

Odpadové hospodářství

1.5

Definice

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu na celkové produkci odpadu.

1.6

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru

66

2.1

Podrobná definice

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plast směsný, PET lahve, sklo bílé i barevné, nápojový
kartón, kovy, nebezpečný odpad, biologický odpad, elektrošrot, baterie a velkoobjemový odpad) na celkové
produkci odpadu (komunálního a vytříděných složek komunálního odpadu).

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Množství vytříděného odpadu je základním indikátorem udržitelného hospodaření se surovinami v obci.
Indikátor zprostředkovaně prezentuje ochotu a uvědomění občanů i místní správy měnit své vzorce
chování ve vztahu k životnímu prostředí.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Zachycuje pouze odpad oficiálně zpracovaný prostřednictvím veřejných služeb apod. Nezahrnuje např.
bioodpady kompostované na kompostech u rodinných domů.
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Validita

Jde o zpoplatněnou službu, data lze získat od příslušných obcí nebo svozových firem.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Množství vyprodukovaných separovaných složek komunálního odpadu na území obce během sledovaného
období se vydělí celkovým množstvím komunálního odpadu. Obce čtvrtletně i ročně vyplňují formulář
v rámci statistického zjišťování o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr.

3.2

Zdroje dat

evidence obcí

3.3

Frekvence sledování

roční (k 31.12.)
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T5 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím: Obecná míra spokojenosti
1. Popis indikátoru
1.1.

Číslo (ID)

T5

1.2

Název indikátoru

Spokojenost s místním společenstvím

1.3

Oblast

Správa věcí veřejných

1.4

Definice

Průměrná spokojenost občanů s místním společenstvím (obcí, kde žijí).

1.5

Jednotka

% rozdělení jednotlivých úrovní spokojenosti

2. Kvalita indikátoru

2.1

2.2

68

Podrobná definice

Indikátor odpovídá na otázku, jak jsou lidé spokojeni se svou obcí, jako místem, kde žijí a pracují. Dále jak
jsou spokojení s jednotlivými rysy fungování obce. A konečně jak hodnotí různé rysy fungování obce, a který
z těchto rysů vnímají jako nejdůležitější z hlediska kvality jejich života. Titulkový indikátor, prezentovaný
v tomto metodickém listu, hodnotí celkovou míru spokojenosti resp. nespokojenosti občanů města.

Důvod sledování a využitelnost

Kvalita života občanů je důležitou součástí udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových
podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství,
zdravotnictví, kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak
antropogenní) a reálnou možnost účastnit se na místním plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto
otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, takže je to důležitý indikátor
místní udržitelnosti.
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Úplnost a reprezentativnost

Indikátor se sleduje dotazníkovým šetřením mezi vzorkem obyvatel města starších 18 let, tudíž jeho
výsledky nereprezentují celkový obrázek spokojenosti na území daného města, neboť nezahrnují občany
mladší 18 let.

Validita

Reprezentativnost dotazníkového šetření musí být ověřena zpětným testováním základních sociodemografických ukazatelů (věk, pohlaví) výběrového vzorku oproti základnímu souboru (obyvatelé města).
Velikost výběrového souboru musí odpovídat počtu obyvatel města (viz. metodika dotazníkového šetření
“Spokojenost s místním společenstvím” na stránkách TIMUR (viz. zdroje dat).

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis a zpracování dat

Indikátor se zjišťuje na základě standardizovaného dotazníkového šetření. Titulkový indikátor hodnotí
následující otázku:
1.a) Jak jste spokojen(a) s vaší obcí, jako s místem, kde žijete a pracujete?
(Vyberte prosím pouze jednu možnost)
a) velmi spokojen, b) mírně spokojen, c) mírně nespokojen, d) velmi nespokojen
Indikátor se hodnotí jako celkové % spokojených občanů součet a) + b) a nespokojených občanů (součet c) + d)).

3.2

Zdroj dat

Modifikované dotazníkové šetření indikátor A.1. TIMUR:
http://www.timur.cz/indikatory/spokojenost-s-mistnim-spolecenstvim-3.html

3.3

Frekvence sledování

tříletá
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T6 – Mobilita a místní přeprava cestujících: podíl cest osobními automobily
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T6

1.2

Název indikátoru

Mobilita a místní přeprava

1.3

Oblast

Rozvoj území

1.4

Definice

Mobilita občanů města – procento cest osobními automobily z celkového počtu cest.

1.5

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru

2.1

70

Podrobná definice

Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi hlediska
(a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého
občana, patří:
• průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne, kdy „cesta“ znamená přemístění se
z počátečního do cílového bodu (počet cest za den na osobu);
• účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické“
a „nesystematické“ (% systematických cest v porovnání s % nesystematických cest);
• průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
• délka trvání cest (čas cesty v minutách);
• použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým
druhům dopravy zahrnutým do průzkumu).
Procento cest osobními automobily z celkového počtu cest je titulkový indikátor, popsaný v tomto
metodickém listu.

Kapitola 7

přilohy

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Model mobility občanů v městském prostředí je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas
věnovaný cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska zátěže mobility na životní
prostředí. Údaje z různých průzkumů městské mobility poukazují na vývoj v posledních letech. Existuje
úzká spojitost mezi mobilitou a dalšími důležitými otázkami života v městském prostředí, mezi něž patří
kvalita ovzduší a emise oxidu uhličitého, hluk, silniční bezpečnost, zastavěnost území a městská krajina.
Je žádoucí dosáhnout progresivního snížení individuální dopravy a současně dosáhnout zvýšení podílu
alternativních způsobů dopravy. Koresponduje s indikátorem I.B Situační zprávy “Přepravní náročnost
v dopravě”.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Indikátor se sleduje dotazníkovým šetřením mezi vzorkem obyvatel města starších 18 let, tudíž jeho
výsledky nereprezentují celkový obrázek mobility na území daného města, neboť nezahrnují tranzitní
dopravu a návštěvníky města. Je vhodné ho doplnit dalšími indikátory o místní mobilitě ve městě, které jsou
sledovány jednotným dotazníkem.

2.4

Validita

Indikátor je zjišťován šetřením vzorku obyvatel starších 18 let. Údaje se týkají běžného pracovního dne,
takže indikátor nepostihuje víkendové dny či mimořádné dopravní situace.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis a zpracování dat

Indikátor se zjišťuje na základě standardizovaného dotazníkového šetření. Titulkový indikátor se hodnotí
jako podíl cest osobním automobilem ku celkovému počtu cest.

3.2

Zdroj dat

Dotazníkové šetření indikátor A.3. TIMUR,
http://www.timur.cz/indikatory/mobilita-a-mistni-preprava-cestujicich-2.html

3.3

Frekvence sledování

tříletá
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T7 – Nezaměstnanost:  Registrovaná míra nezaměstnanosti
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T7

1.2

Název indikátoru

Registrovaná míra nezaměstnanosti

1.3

Oblast

Ekonomika a inovace

1.4

Definice

a) Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní pracovní síle
b) Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných

1.5

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru

72

2.1

Podrobná definice

Indikátor vyjadřuje podíl registrovaných – dosažitelných, neumístěných uchazečů o práci, vedených
úřadem práce podle místa bydliště (čitatel), na celkovém počtu zaměstnaných + nezaměstnaných v dané
obci tj. na celkové pracovní síle (jmenovatel) (viz metodika MPSV platná od 1. 4. 2004). Dlouhodobá
nezaměstnanost je nezaměstnanost trvající déle než 12 měsíců. Indikátor na místní úrovni uvádí podíl
dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných.

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální oblasti a úzce souvisí s problematikou
prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG) a otázkou chudoby v ČR. Jde zároveň o problém velmi citlivě
vnímaný občany a politiky. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU, tedy i ČR a na všech
úrovních.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Indikátor je dobře metodicky zpracován a vychází z evidence úřadů práce. Je vhodné ho kombinovat
s dalšími indikátory v oblasti zaměstnanost a nezaměstnanost a porovnávat ho podle pohlaví, věkových
kategorií nebo doby trvání nezaměstnanosti.

Kapitola 7

2.4

přilohy

Validita

Metodika pro sledování indikátoru se do roku 2004 mírně lišila od mezinárodně sledované míry
nezaměstnanosti, která se rovněž běžně sleduje na národních úrovních zemí EU a stanovuje míru všech
nezaměstnaných. Česká verze indikátoru byla harmonizována s běžně mezinárodně využívanou pro
zvýšení jeho reprezentativnosti a srovnatelnosti.
Daný indikátor stanovuje míru registrovaných nezaměstnaných, to znamená, že nezahrnuje neevidované
nezaměstnané, kteří nežádají o zaměstnání.

3. Zpracování dat, administrativa
Čitatel:
a) Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 12. daného roku.
b) Počet dlouhodobě nezaměstnaných.
3.1

Popis a zpracování dat
Jmenovatel:
Velikost pracovní síly v obci (klouzavý průměr posledních 12 měsíců)
Počet registrovaných nezaměstnaných

3.2

Zdroj dat

ČSÚ, Úřady práce, MPSV ČR

3.3

Frekvence sledování

roční
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T8 – Lidé a město: Standardizovaná míra úmrtnosti
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T8

1.2

Název indikátoru

Standardizovaná míra úmrtnosti (nemoci oběhové soustavy, novotvary)

1.3

Oblast

Populace, člověk, zdraví

1.4

Definice

Indikátor vyjadřuje počty zemřelých podle příčin úmrtí (nemoci oběhové soustavy, novotvary),
standardizované podle věku a počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách.

1.5

Jednotka

Počet zemřelých na 100.000 obyvatel

2. Kvalita indikátoru

2.1

2.2
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Podrobná definice

Celková standardizovaná úmrtnost se skládá z úmrtností na jednotlivé skupiny nemocí a dalších příčin.
V případě tohoto indikátoru jsou zahrnuty dvě nejvýznamnější příčiny úmrtí v České republice - nemoci
oběhové soustavy a novotvary. Výpočet je prováděn metodou přímé standardizace, kdy jsou věkově
specifické míry úmrtnosti reálné populace aplikovány na populaci standardní. Jako standardní populace
je pro výpočet tohoto indikátoru užíván „Evropský standard“ (věková struktura modelové populace
stanovená WHO).

Důvod sledování a využitelnost

Míra úmrtnosti je jedním z velice významných ukazatelů vypovídajících o zdravotním stavu populace
a o rozšíření a závažnosti vybraných onemocnění. Indikátor lze sledovat na místní úrovni (úroveň měst)
a dobře vypovídá o úrovni životního stylu, stavu zdravotní péče a stavu životního prostředí v daném
místě. Zahrnuté příčiny úmrtí - nemoci oběhové soustavy a novotvary vypovídají o výše uvedených
faktorech.
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Úplnost a reprezentativnost

Indikátor je úplný a reprezentativní

Validita

Standardizací získáváme hodnotu úmrtnosti, která by se vyskytovala v reálné populaci za předpokladu,
že její věková struktura by odpovídala věkové struktuře populace standardní. Je použit “Evropský
standard”, ale vzhledem k účelu indikátoru - porovnání výsledků na úrovni měst je možné použít
standardní populaci na nižší úrovni (ČR, kraj).

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Data o příčinách úmrtí podle druhů onemocnění eviduje Český statistický úřad (ČSÚ). ČSÚ zajišťuje
i výpočet standardizované míry úmrtnosti. Data jsou standardně sledována na úrovni ORP. Z databáze
Státního zdravotního úřadu (SZÚ) je možné získat i data na úrovni měst. Výsledky za vybraná města
prezentuje NSZM prostřednictvím DataPlánu.

3.2

Zdroje dat

Český statistický úřad: www.szso.cz
DataPlán NSZM, zdravotní stav obyvatelstva: http://dataplan.info/?apc=oz5-5

3.3

Frekvence sledování

Roční
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T9a – Ovzduší: Počet PŘÍPADŮ překročení imisních limitů PM10
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T9a

1.2

Název indikátoru

Ovzduší

1.3

Oblast

Krajina, ekosystémy, biodiverzita

1.4

Podoblast

Ovzduší

1.5

Definice

Počet případů překročení limitu pro PM10

1.6

Jednotka

Počet dní/rok - 35

2. Kvalita indikátoru

2.1
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Podrobná definice

Indikátor odpovídá na otázku: Kolikrát do roka kvalita místního ovzduší překročí mezní hodnoty definované
zákonem? Kvalita ovzduší závisí na stupni znečištění některými látkami (plyny nebo prachovými částicemi),
které jsou škodlivé lidskému zdraví a kvalitě života a které, pokud překročí rizikové či prahové hodnoty,
mají negativní vliv na přírodní ekosystémy. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje a pravidelně
reviduje pomocné doporučené hodnoty pro každou znečišťující látku na základě epidemiologických studií
a studií řízené expozice. Normy kvality ovzduší, které by se neměly překračovat, stanoví Evropské směrnice
(1999/30/CE a 2000/69/CE) a odpovídající český zákon č. 82/2002 Sb., v platném znění. Titulkovým
indikátorem je počet překročení v případě prachových částic (PM10).
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2.2

Důvod sledování a využitelnost

Znečištěné ovzduší patří mezi nejpalčivější problémy životního prostředí měst v ČR. V roce 2007 žilo 32
% populace ČR v oblastech, kde byly překročeny imisní limity pro PM10 (v roce 2006 to bylo celých 62 %).
S tím přímo souvisí nárůst výskytu diagnostikovaných alergických onemocnění u dětí ze zhruba 17 % v roce
1996 na 32 % dětí v roce 2006. Problematika stavu ovzduší není obsažena v Situační zprávě, na místní
úrovni je však velmi důležitá.

2.3

Úplnost a reprezentativnost

Indikátor je přímo sledovatelný ve městech, kde probíhá automatický imisní monitoring (AIM). V dalších
městech je nutné použít modely a přepočíst imisní hodnoty, či jiné zdroje dat (např. studie EIA).

2.4

Validita

Roli hraje umístění stanice AIM ve městě. V případě více stanic je pro výpočet indikátoru použita stanice
s nejhorší kvalitou ovzduší. To může zkreslovat celkovou imisní situaci ve městě.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Norma definuje, že průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 50 µg/m3 nesmí být překročena více než
35-krát v roce. Indikátor tvoří počet dní v roce, kdy byla limitní hodnota překročena, mínus zmíněných
35 dní.

3.2

Zdroje dat

Data z AIM, imisní modely ovzduší, EIA.

3.3

Frekvence sledování

roční
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T9b – Obnovitelná energie: Podíl energie z obnovitelných zdrojů
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T9b

1.2

Název indikátoru

Obnovitelná energie

1.3

Oblast

Ekonomika a inovace

1.4

Podoblast

1.5

Definice

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů (PEZ). Zvlášť je možné
hodnotit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

1.6

Jednotka

%

2. Kvalita indikátoru
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2.1

Podrobná definice

Obnovitelné zdroje jsou definovány zákonem 180/2005 Sb. jako: „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje
energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie
půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie
bioplynu“. Jaderná energie není považována za obnovitelný zdroj, i když se také jedná o nefosilní přírodní
zdroj. Je možné odlišit dva indikátory – „Obnovitelné zdroje celkem“ a „Obnovitelné zdroje použité na
výrobu elektřiny“.

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Obnovitelné zdroje jsou jediné zdroje energie použitelné v dlouhodobém horizontu. Je proto nutné, aby
obnovitelné zdroje do budoucna postupně nahrazovaly zdroje neobnovitelné. Platí to na mezinárodní,
národní i místní úrovni. Města mají velkou roli při zavádění obnovitelných zdrojů do praxe.
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2.3

Úplnost a reprezentativnost

Na mezinárodní úrovni naráží indikátor na způsob vymezení obnovitelných zdrojů, který se v různých
státech liší. Na regionální úrovni a na místní (městské úrovni) naráží na neochotu distributorů energie
poskytovat potřebná data. Lépe sledovatelná a definovaná je druhá část indikátoru – obnovitelné zdroje
použité na výrobu elektřiny.

2.4

Validita

Validitu na místní úrovni je nutné ověřit.

3. Zpracování dat, administrativa

3.1

Popis zpracování dat

Čitatel – Součet spotřeby energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů v GJ. V případě elektrické
energie v MWh.
Jmenovatel – Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ). V případě elektrické energie hrubá
domácí spotřeba elektrické energie.

3.2

Zdroje dat

Distributoři energie. MPO – kompilace celého indikátoru na národní úrovni.

3.3

Frekvence sledování

roční
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T10 – Index občanské společnosti
1. Popis indikátoru
1.1

Číslo (ID)

T10

1.2

Název indikátoru

Index občanské společnosti

1.3

Oblast

Správa věcí veřejných

1.4

Definice

Průměrný počet občanů města, regionu či obce připadající na jednu nestátní neziskovou organizaci se
sídlem ve městě

1.5

Jednotka

počet

2. Kvalita indikátoru

2.1

Podrobná definice

Nestátní neziskové organizace jsou občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné organizace a „tradiční“
spolky jako rybáři či sportovci se sídlem na území města. Musí jít o registrovanou právnickou osobu
(subjekt s vlastním IČ).

2.2

Důvod sledování a využitelnost

Myšlenka Indexu občanské společnosti má kořeny již v roce 1997, kdy mezinárodní nevládní organizace
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation vydala „New Civic Atlas“ s profily občanské společnosti
v 60 zemích světa. CIVICUS se rozhodl zlepšit mezinárodní srovnatelnost a kvalitu informací v New Civic
Atlas a vytvořit komplexní nástroj pro posouzení občanské společnosti – Index občanské společnosti.

Úplnost a reprezentativnost

Organizovanost občanů určuje míru společenského života a také angažovanost ve prospěch jednotlivých
společenských cílů. Přeorganizovanost pak naznačuje schopnost řešit problémy a podílet se na rozvoji
komunity jako takové aktivně po delší dobu. Indikátor má omezenou reprezentativnost, vzhledem
k neustáleným definicím a zdrojům dat.

2.3
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Validita

Validita je dána sociální a věkovou strukturou obyvatel a také geopolitickou polohou obce či města
v regionu i v ČR.

3. Zpracování dat, administrativa

Popis a zpracování dat

Čitatel indikátoru tvoří počet obyvatel obce s trvalým bydlištěm k 31.12.
Jmenovatel tvoří počet registrovaných NNO.

3.2

Zdroj dat

Data o počtu registrovaných občanských sdružení a nadací je možné získat z databáze Ministerstva vnitra,
obecně prospěšné společnosti jsou registrovány krajskými soudy. Souhrnný přehled těchto institucí je
možné získat z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES)http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.
Počet obyvatel – ČSÚ.

3.3

Frekvence sledování

roční

3.1
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